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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SKANDALU ŠEKELYJE
Kaip maži kupstai nuverčia didelius vežimus
Praeitą ketvirtadienį laik

raščių pirmuose puslapiuose 
pasirodė dvi žinios, kuriom 
paprastai vieta surandama 
kur nors laikraščio viduje. Šį 
kartą tai buvo pirmo pusla
pio medžiaga ne dėl to, kas 
atsitiko, bet su kuo. Joan 
Kennedy, senatoriaus Ed- 
wardo M. Kennedy (D., 
Mass.) žmona, buvo apkal
tinta vairavusi girta auto
mobilį, kuris užkabino kitą, 
o tas trečią (viso nuostolių 
už 1,400 dol.). Kita, daugiau 
spalvinga istorija, lietė kon- 
gresmaną Wilbur Mills (D. 
Ark.), labai svarbaus Ways 
and Means komiteto pirmi
ninką, per kurio rankas 
pereina visi mokesčių reika
lai. To 65 metų, 17 kartų į 
Kongresą perrinkto kongres 
mano automobilis buvo poli
cijos sulaikytas už pergrei- 
tą ir be šviesų važiavimą 
naktį. Sulaikius iš automo
bilio išbėgo kaž kokia mote
ris ir įšoko į Jeffersono pa
minklo baseiną... Ji pasirodė 
esanti buvusi ‘go go’ šokėja, 
o pats Mills, nors savo auto
mobilio ir nevairavo, buvo 
užtiktas sudraskytu veidu.

Istorijėlės ne kažin ko
kios ir iš pirmo žvilgsnio iš- 
tikro neatrodo, kad būtų 
vertos pirmo puslapio. Ant
ra vertus, jos gali būti ir la
bai lemtingos. Joan Kenne
dy atvejis negalėjo pakelti 
savo vyro prestižo, kuris 
taip krito po Chappaąuid- 
dick incidento. Labai gali
mas daiktas, kad atsitiki
mas prie Jeffersono pamink
lo keturias savaites prieš 
rinkimus gali privesti prie 
Mills neperrinkimo ir poli
tinės karjeros galo.

Labai dažnai maži kupstai 
parverčia didelius vežimus -- 
atsiminkime tik Nixono liki
mą - ir kartais net pakei
čia istorijos bėgį. Pikantiš
ka Mills istorijėlė primena 
vieną istoriją iš III Reicho 
laikų, kuri anais laikais ne
rado vietos pirmuosiuose 
puslapiuose ir tik dabar liko 
pilnai išaiškinta.

Kaip žinia, Hitleriui atė
jus į valdžią, kariuomenė -- 
die Wehrmacht - liko pusiau 
autonominė galybė, su kuria 
Hitleris turėjo skaitytis. 
Jei ji būtų tokia dar kurį 
laiką likus, Hitleris ko gero 
nebūtų galėjąs pradėti karo, 
kuriam Vokietija, atsakingų 
generolų nuomone, nebuvo 
pakankamai pasiruošusi ir 
istorijos raida greičiausiai 
būtų buvusi kitokia.

“Atrodo, - pastebėjo savo 
dienyne tada dar pulkinin
kas Alfred Jodl, (vėlesnis 
generolas, po karo pakar
tas Nuernberge) - kad stovi
me vokiečių tautos likimo 
valandoje. Kokią įtaką gali 
turėti viena moteris, pati to 
visai nežinodama, visos tau
tos ir net pasaulio istori
jai".

Tos moters vardas buvo 
Luise Margarethe Gruhn, 
padavėja “Der Weisse 
Hirsch” restorane. Ji patiko 
60 metų našliui Werner von 
Blomberg, kuris turėjo Ge- 
neralfeldmarschall laipsnį ir 
buvo karo ministerių. Kai 
panelė Gruhn pasijuto nėš
čia, ji pareikalavo, kad Blom 
bergas ją vestų. Tai buvo 
1937 metais ir vokiečių kari
ninkų korpas, kaip ir kiti, la
bai šnairiai žiūrėjo į ‘nely
gias’ vedybas. (Kiek anks
čiau kpt. Darius buvo nu
baustas 30 dienų daboklės 
už vedybas be leidimo Ne
priklausomoje Lietuvoje). 
Blombergui pasiteiravus pas 
karo ministerijos juriskon-
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sultą, ar karininkas gali 
vesti ‘moterį su praeitimi’, 
jam buvo atsakyta, kad ne. 

Blombergas tada nutarė 
prašyti aviacijos viršininko 
ir Prūsijos ministerio pir
mininko Goeringo pagalbos. 
Tas jam patarė nesiskaity
ti su ‘reakcionieriškais’ ka
rininkais ir pažadėjo paties 
Hitlerio užtarimą. Goerin
gas iš karto suprato, kokią 
svarbią kortą likimas jam 
įkišo į rankas. Dėl savo ve
dybų Blombergas neteks 
pagarbos karininkų korpe ir 
anksčiau ar vėliau bus pri
verstas atsistatydinti. Ir jei 
kartu kaip nors būtų diskre- . 
dituotas ir sekantis kandi
datas į tą postą generolas 
Werner von Fritsch, karo 
ministerio postas turėtų ati
tekti jam, Goeringui. Pagal 
Goeringo planą Blombergo 
vestuvėse liudininkai tu
rėjo būti tas pats Fritsch, 
kaip sausumos kariuomenės 
vadas ir admirolas Reader, 
laivyno vadas. Fritschs ta
čiau kaž ką nujautė ir ne tik 
pats atsisakė, bet ir atkal
bėjo Readerį. Tokiu būdu 
vestuvių liudininkai buvo 
tik pats Hitleris su Goerin- 
gu, kuris kartu įsakė atkasti 
visą jaunosios praeitį. Ne
trukus buvo surastos foto
grafijos, kuriose ponia von 
Blomberg buvo visai nuoga. 
Kaž kada ji pozavusi vie
nam fotografui už 60 mar
kių. Goeringas su tom nuo
traukom nuskubėjo pas Hit-

AUSTRALIJOS PREMJERAS 
ATSISAKĖ PRIIMTI LB ATSTOVĄ 

c 

liniai iš Sovietų Sąjungos. 
Dabartinėmis dienomis tau
tinė rezistencija prieš So
vietų Sąjungą didėja ir in
tensyvėja. Memorandumas 
baigiamas raginant Austra
lijos vyriausybę pasisakyti 
už laisvę, teisingumą ir tau
tų apsisprendimą, atšau
kiant nevykusį Pabaltijo 
valstybių aneksijos pripaži
nimą.

Po pasimatymo su M.J. 
McKeovvm, A. Gureckas nu
vyko į Naujosios Zelandijos 
ambasadą, kur buvo priim
tas ministerio titulą turin
čio R.B. Atkins. Jam įteik
tas naujajam N. Zelandijos 
ministeriui pirmininkui skir
tas memorandumas. Memo
randumas turinio atžvilgiu 
panašus į skirtąjį Australi
jos ministeriui pirmininkui.

Pokalbio su Australijos

Sąryšy su Australijos mi
nisterio pirmininko E. 
Gough Whitlam viešnage 
JAV-se, JAV LB ryšinin
kas prie Valstybės Departa
mento Algimantas Gureckas 
LB Krašto Valdybos buvo 
įgaliotas prašyti su juo pa
simatymo jam besilankant 
Washingtone. Ambasados 
pareigūnams vilkinant su at
sakymu ir iš jų pareiškimų 
jaučiant juos turint aukš
tesniųjų instancijų duotus 
nurodymus vengti kalbėtis 
su pabaltiečių atstovais, š. 
m. spalio 4 d. A. Gureckas 
nuvyko į Australijos amba
sadą su tikslu įteikti LB me
morandumą ambasadoje be
viešinčiam ministeriui pir
mininkui. Deja, ministeris 
pirmininkas atsisakė su LB 
atstovu pasimatyti. Memo
randumą priimti buvo at
siųstas ambasados patarėjas 
M.J. McKeovvm.

Įteiktame memorandume 
išreikštas protestas dėl Aus
tralijos vyriausybės įvykdy
to Pabaltijo valstybių anek
sijos pripažinimo ir “pa
smerktas šis pasipiktinimą 
keliantis, neteisėtas ir ne
garbingas elgesys”. Pami
nima, kad nors Pabaltijo 
tautoms jau ilgesnį laiką 
tenka nešti Molotovo-Rib- 
bentropo paktu okupanto 
užkrauta jungą, lietuviai, 
latviai ir estai niekad nėra 
priėmę sovietų okupaciją 
kaip teisėtą ir galutinę. 
Lietuvių tauta 1941 metų 
sukilimu, 1944-1952 metų 
partizaniniu karu, ir pasku
tiniuoju laiku demonstraci
jomis ir 1972 metų suside
ginimais rodo norą būti lais
va. Romo Kalantos suside
ginimą sekusios jaunimo de
monstracijos ir jas numalšin 
ti buvę atsiųsti saugumo da- 

lerį. Blombergas turėjo atsi
statydinti.

Su sekančia kliūtimi -- 
Fritsch - buvo panašiai susi
tvarkyta. 1935 metais Berly
ne gaudant homoseksualus 
buvo suimtas tūlas Schmidt, 
daug kartų už įvairius nu
sikaltimus jau sėdėjęs kalė
jime. Jis papasakojo, kad 
turėjęs intymius ryšius su 
eile žymių Berlyno vyrų, jų 
tarpe ir su tūlu von Fritsch, 
kuris jam sumokėjęs 1.500 
markių. Vėliau paaiškėjo, 
kad tas Fritschas buvo ki
tas atsargos kavalerijos ka
pitonas, o ne generolas pul
kininkas Fritsch. Generolas 
atsistatydino ir pareikalavo 
kariuomenės garbės teismo. 
Tas teismas, kuriam pirmi
ninkavo tas pats Goeringas, 
jį išteisino, bet į vietą ne
grąžino. Pats Goeringas, 
tarp kitko, irgi turėjo nusi
vilti. Hitleris iš viso panai
kino karo ministeriją pats 
pasiskelbdamas visų gink
luotųjų pajėgų vadu. Nau
jas kariuomenės vadas gene
rolas von Brauchitch sėdė
jo jo kišenėje. Ir tas buvo 
įsivėlęs į romansą su išsi
skyrusia ponia Charlotte 
Rueffer, tačiau Brauchitcho 
žmona nedavė jam išsisky
rimo iki jai nebuvo sumo
kėta 80.000 markių, kurias 
davė... Hitleris.

Dėl tokių smulkių istori
jų, nevertų pirmo puslapio, 
vokiečių kariuomenė neteko 
savo turėtos autonomijos, 
Hitlerio įsakymui jau nebu
vo kam priešintis. Prasidėjo 
karas.

Dalis narių ALTS-gos East St. Louis skyriaus susirinkime dr. Pauliaus ir 
Aldonos Švarcų sodyboje Mascoutah, IU. Nuotraukoje iš kairės: Agota Tiškuvie- 
nė, ALTS-gos pirm. Emilija Čekienė, Bronius Tiškus, dr. Paulius Švarcas, inž. 
Jonas Gumbelevičius, Romas Izdūnis.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos East St. Louis skyriausAmerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos East St. Louis skyriaus dabartinė 
valdyba. Iš kairės: vicepirm. Vladas Tervydis, pirm. inž. Jonas Gumbelevičius, ižd. 
Aldona Švarcienė, sekr. Bronius Tiškus ir valdybos narys dr. Paulius Švarcas, 
kuris yra ir Vilties d-jos vicepirmininkas.

PENKIOLIKOS METI] GYVAVIMO SUKAKTIS
BRONIUS TIŠKUS

East St. Louis -- St. Louis 
Apylinkės skyrius šiais me
tais atžymėjo savo 15- 
kos metų gyvavimo jubilie
jinę sukaktį ir tą įvykį 
skyriaus nariai nuoširdžiai 
paminėjo.

Prieš 15-kos metų Sąjun
gos nario, tuomet dirbusio 
St. Louis miete, bet gyve
nusio East St. Louis mieste, 
Illinois, inžinieriaus Bakšio 
iniciatyva buvo sušauktas 
apylinkės lietuvių susirin
kimas prie istorinio Eads 
Bridge, Bush Steak House 
svetainės patalpose. Į stei
giamąjį skyriaus susirinki
mą atsilankė Sąjungos pir
mininkas inŽ. Eugenijus 
Bartkus su ponia. Skyriaus 
steigiamasis aktas byloja 

ambasados pareigūnu metu 
jaustas diplomatinis šaltu
mas. N. Zelandijos minis
teris priėmė LB atstovą kur 
kas šilčiau. Vyriausybės el
gesys nebuvo nei vieno pa
reigūno nei prieštaraujamas 
nei ginamas. Pažadėta me
morandume ir pokalbio me
tu pareikštas mintis perduo
ti savo kraštų vyriausy
bėms. Australijos atstovas 
įteikė A. Gureckui Pabal
tijo klausimu ambasados pa
ruoštą oficialią medžiagą ir 
E. G. Whitlam suteikto at
sakymo tekstą į užklausimą 
spaudos konferencijos Jung
tinėse Tautose metu š.m. 
spalio mėn. 1 d.

LB Inf. 

sekančiai: “1959 metais ge
gužės mėn. 16-tą dieną susi
rinkusi lietuvių grupė žmo
nių nutarė įsteigti Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos St. Louis - East St. 
Louis Apylinkės skyrių, 
kurio nariai tęs lietuvių 
tautines tradicijas, sąlyguo- 
jamas ištikimum Jungtinių 
Amerikos Valstybių konsti
tucijai bei lojaliu krašto įsta
tymams pakiusnumu, gerbs 
asmens sąžinės laisvę, tole
ruos paskirų asmenų religi
nius įsitikinimus ir palai
kys lietuvišką dvasią ir ko
vos dėl Lietuvos laisvės.”

Šį aktą pasirašė 23 asme
nys. Pirmuoju pirmininku 
buvo išrinktas inž. Jonas 
Gumbelevičius, vicepirmi
ninku Dr. Paulius Švarcas, 
iždininku - Vladas Tervy- 
dis ir sekretoriumi - Bro
nius Tiškus.

Ir šiais metais skyrius, 
kaip suaugęs berniokas bei 
mergaitė šoktelėjanti į mer
ginos amžių, apsprendė tin
kamai atžymėti šį jubiliejų. 
Kaip skyriaus steigime daly
vavo Sąjungos pirmininkas 
inž. Eugenijus Bartkus, taip 
15-kos metų minėjime daly
vavo Sąjungos pirmininkė 
Emilija Čekienė. Tas simbo- 
izuoja lyg tėvus šeimoje. 
Buities Kūrėjo palaima gru
pė žmonių sudarė organiza
cinį lietuvių vienetą Ame
rikos vidurvakariuose, tik
riau prie vartų ant Missis
sippi upės į istoriniai taip ži
nomus ‘Laukinius Vakarus’..

Praeityje Amerikos vidur 

vakariuose: viduriniame bei 
pietiniame Illinois valstijos 
ir Missouri regione buvo 
daug apsigyvenę senosios iš
eivijos lietuvių. Veik dau
gumoje jų duonos pelnymosi 
darbovietės buvo ancliu ka
syklos ir skerdyklos: Spring 
field, East St. Louis, West 
Frankfort, Benton, Herrin, 
St. Louis - tai didieji susi
būrimai. Jie įsteigė savo 
parapijas, draugijas. Bet 
pramoninė revoliucja palietė 
anglių kasyklų gyvenvietes. 
Kasyklos didele dalimi užsi
darė ir auganti lietuviškos 
Išeivijos jaunoji vidurinioji 
karta turėjo ieškotis pragy
venimo šaltinių kitur ar ar
timesniuose bei tolimesniuo
se miestuose. Bet du lietu
vių susibūrimai, būtent: 
East St. Louis Illinois ir 
St. Louis Missouri išlaikė 
savo parapijas ir organizaci
jas iki naujos ateivių bangos 
- išblokštų bolševikų ir na
cių gėdingo sandėrio pasek
mėje.

Tačiau nedidelis skaičius 
naujųjų ateivių apsigyveno 
Amerikos vidurvakariuose -- 
St. Louis mieste ir East 
St. Louis Illinois mieste. 
Nedidelė grupė dar nusėdo 
Springfield, Illinois. Ir dalis 
jų vėliau išsikėlė į dides
nes lietuviškas kolonijas: 
Chicagon ir kitur. Bet liku
sioji dalis suleido šaknis ir 
šiandien kaip ąžuolai ir eg
lės tebestovi, nors mirties 
vienas bei kitas liko iškirs
tas iš gyvųjų tarpo: skyriaus 
darbštus narys Aleksas Go- 
beris ir kiti lietuvių koloni
jos nariai.

Skaitęs šią lietuviškos iš
eivijos gyvenimo apybraižą 
prie Mississippi upės gal pa
klaus ar verta buvo įsteig
ti Sąjungos skyrių ir ką gero 
šis skyrius atliko? Kai verti 
skyriaus veiklos dokumen
tus, žiūri į penkiolikos 
metų veiklos išverstas dar
bų vagas nekyla jokio nusi
vylimo ar abejonės ar verta 
buvo įsteigti. Ir dabar apy
linkėje paliko tik trys stip
riausi lietuviškos apraiškos 
stulpai: Lietuvių parapija 
East St. Louis mieste, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Apylinkės skyrius, 
Lietuvių Bendruomenės sky 
rius ir šalia jų šliejasi lie
tuvių moterų draugija.

Skyrius sugebėjo ne vien 
veikti lietuvių parapijos-ko- 
lonijos ribose, bet ir išei- 

(Nukelta į 2 psl.)
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ANTANAS SMETONA - KOVOTOJAS
IR VALSTYBININKAS

Lietuvos gen. konsulo Aniceto Simučio kalbos, pasakytos Detroite 
š.m. rugsėjo 29 d. minint prezidentą Antaną Smetoną, pirmoje atkar
poje (Dirva Nr.75, 5psl.) laužant buvo sumainytos eilutės. Dabar, iš
taisę perspausdiname ir paskaitos autoriaus gen. konsulo A. Simučio 
atsiprašome.

Minėdami pirmojo Lietu
vos Prezidento Antano 
Smetonos šimto metų gimi
mo sukaktį pirmiausia mes
kime žvilgsnį į tą epochą, 
kurioje jis gimė ir augo ir 
kuri padėjo susiformuoti šio 
didžiojo mūsų tautos vyro 
charakteriui ir pribrendinti 
kietai kovai išvedusiai mū
sų tautą į nepriklausomy
bės atgavimą 1918 metais.

Busimasis Lietuvos Pre
zidentas gimė kai buvo pra
ėję dar tik dešimts metų 
nuo 1863-64 metų sukilimo, 
kuris taip skaudžiai palietė 
mūsų tautą caristinės Rusi
jos represijomis, iš kurių pa 
ti skaudžiausia tur būt buvo 
lietuviškosios spaudos už
draudimas. Vis dar nerims- 
tant Lietuvos visuomenei po 
žiauriai numalšinto sukili
mo caro gubernatorius Kauf 
manas privertė vyskupą Mo
tiejų Valančių pasakyti Kau
no katedroje 1866 m. gegu
žės 8 dieną pamokslą, kuria
me buvo ir toks sakinys: 
"Kartą ant visados turime 
atsisakyti minties, jog būsi
me kuomet nors savistovi 
tauta, nepriklausoma nuo 
Rusijos.”

Caro gubernatorius klydo, 
nes vos tik aštuoneriems 
metams praėjus nuo to 
pamokslo užgimė Antanas 
Smetona - busimasis nepri
klausomos Lietuvos valsty
bės pirmasis prezidentas.

Visas devynioliktasis šimt 
mėtis buvo lietuvių tautai 
pilnas įvykių, kurie vienu ar 
kitu būdu prisidėjo prie tau
tinės sąmonės žadinimo. Jei 
vis lenkėjanti mūsų bajorija 
dalinai pararadusi kalbinį 
ryšį su tauta pasijuto lyg- 
gyventojų svetimam oku
puotame krašte, tai iš mūsų 
tautos gelmių pradėjo kilti į 
paviršių tautinė sąmonė su 
sava lietuvių kalba, savo pa
pročiais ir savo raštu.Štai 
1816 metais išleidžiamas Že
maičių vyskupo Juozo Ar- 
nulfo Giedraičio lietuviška
sis Švento Rašto vertimas. 
Vilniaus universitetas išlei
džia pirmuosius tikrai susi
pratusius lietuvius -- Simaną 
Daukantą ir Motiejų Valan
čių. Juos seka dr. Basa
navičius, dr. Kudirka ir vi
sa eilė kitų. Daukanto ‘Bū
das senovės lietuvių’ ir 
vyskupo Valančiaus ‘Žemai
čių Vyskupystė’ išjudino iš 
pagrindų devynioliktojo am
žiaus lietuvių visuomenę.

Nėra abejonės, kad tie raš 
tai ir 1883 metais Tilžėje pra 
dėjusi eiti ‘Aušra’ darė įta
ką į lietuvių to meto moks
leiviją, jų tarpe ir į busimąjį 
Pirmąjį Lietuvos Preziden
tą.

Antanas Smetona buvo 
vienas iš to nedidelio būre
lio lietuvių inteligentų, kuris 
jau ankstyvoje jaunystėje 
suprato rusiškojo imperializ
mo kėslus. Ir ne tik supra
to, bet lyg tas nykštukas 
prieš galijotą stojo nely- 
gion kovon. Mintaujoje jį- 
matome dar tik 22 metų am
žiaus gimnazistą būrelyje 
organiztorių neskaityti mal
dos rusiškai. Už tą pašalina
mas iš gimnazijos. Tokios 
rizikos galėjo imtis tik kovo
tojas kokiu buvo Antanas 
Smetona. Tad ir pirmas su
sidūrimas su represijomis jo 
netik nuo kovos neatbaidė, 
bet dar labiau subrandino 
ir sustiprino. Įstojęs Petra
pilio universitetan tuojau 
įsijungia slapton lietuvių 
studentų veiklon. Keletą 
• artų buvo pašalints iš uni- 
versite to, pakartotinai suim
tas ir kabi, as kol, pagaliau, 
1902 metais universitetą bai 
gė.

Baigęs universitetą įsiku
ria Vilniuje ir plačiai įsijun
gia į lietuvišką veiklą.

Smetona ne legendarinis ko
votojas ant balto žirgo su 
kardu rankoje, bet kovoto
jas su aštria plunksna ir 
taikliu žodžiu. Revoliucinio 
sąjūdžio pasėkoje 1905 metų 
gale įvyksta didysis Vilniaus 
Seimas.' Antaną Smetoną 
matome tarpe organizato
rių ir taipgi prezidiumo na
riu. Nors 23 metais jaunes
nis už dr. Basanavičių, bet 
Vilniaus Seime jis yra lyg ir 
jo antrininkas, o vėliau pa
lengva perima vadovaujamą 
rolę politinės kovos areno
je. Ypatingai gyvą politinę 
veiklą Smetoha išvykstė ki
lus Pirmajam Pasauliniam 
karui.

Prasidedant vokiečių oku
pacijai lietuvių inteligentija 
arba prievarta, o dalis ir sa
vo noru buvo evakuota į 
Rusiją. Lietuvoje ir Vilniuje 
pasiliko tik labai nedidelis 
inteligentijos būrelis, kuris 
griežtai buvo pasiryžęs iš
tverti savo tėvynėje. Jų tar
pe buvo ir Antanas Smeto
na. Kai 1915 metų pabaigo
je vokiečiai užėmė visą Lie
tuvą, tai lenkai, anot amži
nos atminties Vasario 16- 
sios Akto signataro Petro 
Klimo, bandė Vilnių ‘lenkiš
kai perstilizuoti’. Vokiečių 
karinės valdžios atstovas iš
lipino mieste pirmuosius at
sišaukimus dviem oficialiom 
kalbom - rusiškai ir vokiš
kai ir viena vietine kalba -- 
lenkiškai.

Lietuvių vadovaujantys 
sluogsniai tuojau šoko į tai 
reaguoti -- 1916 metais pla
čiai painformavo vokiečių 
okupacinę valdžią apie Lie
tuvos praeitį ir dabartį ir 
išdėstė savo nepriklausomy
bės siekimus. Tie patys lie
tuvių vadovaujantys sluoks
niai prisidėjo prie ‘Rusų 
Pavergtų Tautų Lygos’ ir 
1916 metų gegužės mėn. 
prie tos Lygos rašto į 
JAV prezidentą Wilsoną pri
dėjo ir savo atskirą pareiš
kimą, kurį pasirašė sekan
tieji: J. Basanavičius, Anta
nas Smetona, kun. Dogelis, 
A. Stulginskas, Mykolas 
Biržiška, Jonas Vileišis ir 
Petras Klimas. Taigi, tą raš
tą po dr. Basanavičiaus pa
sirašė Pirmasis Lietuvos 
Prezidentas Antanas Sme
tona.

Tuo pat metu ta pati 
grupė ėmėsi rūpintis vokie
čių okupacinio rėžimo sušvel 
ninimu okupuotoj Lietuvoje. 
Vokietijos Rytų Fronto va
dui buvo įteiktas platus me
morandumas, kurį pasirašė 
Antanas Smetona, Steponas 
Kairys ir Jurgis Šaulys. Tų 
pat 1916 metų gruodžio 9 d. 
lietuvių delegatai, Antanas 
Smetona ir Jurgis Šaulys, 
kreipėsi į Vokietijos Vals
tybės Sekretorių Zimmer- 
maną reikalaudami audien
cijos. Nors tie nuolatiniai 
klabenimai ir nedavė tiesio
ginių vaisių, bet Lietuvos 
klausimą jie pastūmėjo tiek 
pirmyn, kad Vokietijos val
džios sferose buvo pradė
ta svarstyti Lietuvai ‘Ver- 
trauensrato’ steigimą.

Pagaliau po didelių pas
tangų pavyksta išgauti iš 
vokiečių okupacinės valdžios 
leidimą šaukti lietuvių kon
ferenciją^ 1917 m. rugsėjo 
18-22 dienomis Vilniuje su
šaukiama konferencija, ku
rioje dalyvauja 214 įvairių 
pakraipų delegatų iš visos 
Lietuvos. Konferencija išrin 
ko vydomąjį organą iš 20 
asmenų, vėliau žinomą, kaip 
Lietuvos Taryba, kurios 
prezidiumą sudarė Antanas 
Smetona, Steponas Kairys 
ir Jurgis Šaulys. Čia irgi 
matome Antaną Smetoną 
kaip vieną iš pagrindinių 
aktyvistų ir vadovų.

Ši konferencija po karštų

diskusijų vienbalsiai priėmė 
sekančią rezoliuciją:

“Kad Lietuva galėtų lais
vai plėtotis, turi būti sukur
ta nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, demokratiniais 
principais sutvarkyta, pri
silaikant etnografinių sie
nų su ekonomijos reikalau
jamais korektyvais”. Po 
nepilnų dviejų mėnesių, 
1917 m. gruodžio 11 d., Lie
tuvos Taryba skelbia “ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymą su sosti
ne Vilniuje ir jos atpalai
davimą nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie kada nors yra 
buvę su kitomis valstybė
mis”.

NO 
EXPER1ENCE?

START AT $150-$163 in 
60 DAYS!

We need a few more workers 
for hard physical work in our 
3 shift printing operation. Mušt 
have a good work record and 
a car.
Mušt read, write & speak 

English.
NO FLOATERS OR 

FLY-BY-NIGHTS 
Passaic Location. 
Call Mr. Cannon, 
201-773-1808

(78-79)

KEYPUNCH OP $163.50 
We have a position avaible for 
indv. w/lite exp., top benefit 
program plūs many extras. For 
interview call Ms Jordan, EM- 
PIRE, INC. 1224 Anderson Avė., 
Ft. Lee, N. J. 201-947-4256.

(78-79)

PRINTING COMPANY 
(Commercial sheet fed lithogra- 
pher has immediate openings for 
the following personnel: 
STRII’PERS—Mušt have heavy 
experience with quality four 
color process & plate making 
background.

ALSO 
EXPERIENCED.

PRINTING ESTIMATOR
With thorough graphic arts 

background.
Excellent career opportunity. 

Liberal company benefits & ad- 
vancement opportunity to grow 
with a rapidly expanding com
pany. Located in new facilities 
in a beautiful industrial park. 
Contact
EMBOSSING PRINTERS 

INC. 
5350 W. Dickman Rd. 

Ft. Custer industrial Park 
Battle Creek, Mich. 49015 

616-968-2222
(75-81)

PENKIOLIKOS METU GYVAVIMO SUKAKTIS...
džių skyriaus narių atsilie
pimų dėl Bražinskų, Kudir
kos, Simokaičio likimo, ir 
aukos kurios buvo sudėtos 
skyriaus narių. Skyrius pa
laikė ryšius su kongresma- 
nu Melvin Price ir jis buvo 
skyriaus svečias, su kongres 
manu Thomas Curtis, kuris 
dalyvavo seime. Ir pagaliau 
šiais jubiliejiniais metais 
15-ka metų nuo skyriaus įsi- 
steigimo ir 25-kiems metams 
nuo Sąjungos įsisteigimo: 
persiorganizavimo skyrius 
dar žengė vieną atžymėtiną 
žingsnį ir pradžiugino pir
mininkę Emiliją Čekinę apsi
sprendimu paremti leidinį 
numatytą išleisti Sąjungos 
25-kių metų sukakčiai at
žymėti. Skyrius šiam rei
kalui sudėjo $605.00 ir tą su
gebėjo skyrius turįs mažiau 
25 narių. Iš skyriaus kasos 
buvo paskirta $100.00 ir šie 
skyriaus nariai aukojo se
kančiai: Romas ir Irena 
Gintautai -- $20, Jonas ir 
Anelė Gumbelevičiai -- $100, 
Romas Idūnis -- $25, Kris
tupas ir Mėta Kikučiai - 
$25, Jonas Kleinaitis - 
$20, Jonas ir Ona Lujai - 
$20, Jonas Miliukevičius - 
$25, Dr. Paulius ir Aldona 
Švarcai - $100, Vladas ir 
Vanda Tervydžiai $50, Bro
nius ir Agota Tiškai -- 
$100, Marija Vaitkuvienė -- 
$20. Peržvelgiant šiuos gra
žius narių mostus ir nuošir
dų jų atsinešimą prie reika
lo, matome dar vieną sekti
ną pavyzdį visiems sąjun
gos skyriams ir nariams ro
dantį, kad kai du stos visa
dos daugiau padarys.

Skyriaus valdybon pasi
keisdami metai iš metų įė
jo veik visi skyriaus nariai. 
Pirmininkais buvo: inž. Jo
nas Gumblevičius, dr. Pau
lius Švarcas, Vladas Tervy- 
dis, Bronius Tiškus. Sky
rius neturėjo daugiau kaip 
25 narius. Aleksas Goberis 
Marta Kleinaitienė ir Juozas 
Sodys iškeliavo amžinybėn. 
Dr. Sutkus, ponai Paulikai- 
čiai ir J. Kleinaičiai dėl dar
bo išsikėlė kitur gyventi. 
Bet apie 20 asmenų kietas 
branduolys laikosi kaip prie 
Nemunėlio. Dr. Paulius Šva 
cas jau ' eilė metų yra iš
renkamas į Sąjungos Tary
bą. Užbaigiant tegul bus 
leista prisiminti mūsų tautos 
dainiaus žodžius: “Skyrius 
dalijasi su visais Sąjungos 
skyriais ir nariais bendrais 
rūpesčiais ir paduoda ranką 
visiems žengti ir į tolimes
nę ateitį vienybėje. Kartu 
kviečia išgirsti kiekvieno 
šauksmą esančio skausme, 
nelaimėje ir rasti surami
nantį žodį ir ištiesti vieni 
kitiems pagelbos ranką. Pa
sidalintas džiaugsmas yra 
dvigubas džiaugsmas, pasi-

(Atkelta iš 1 psl.) 
ti į amerikonišką visuome
nę, kur parengimuose dides
nė dalis publikos buvo ame
rikiečiu, dalyvaujant žino
mai amerikiečių veikėjai 
Phyllis Schlafly pasirodymai 
Belleville, dalyvaujant sky
riaus narės Irenos Gintau- 
tienės klasikinio baleto stu
dijos mokinėms ir kitais at
vejais.

Vienas iš didžiausių sky
riaus gyvybės apraiškos įvy
kių reikia skaityti Sąjun
gos Seimo pravedimas St. 
Louis mieste 1963 metais 
gegužės mėnesį. Šis seimas 
net ir dabar vis minimas 
kaip vienas iš geriausiai 
suorganizuotų, pravestų ir 
prie kurio nutarimų vis dar 
sugrįžtama. Tai seimas, ku
ris davė pilnai išbaigtą apy
skaitą su pelnu.

Į skyriaus parengimus ap
silankė ir Juozas Bačiūnas, 
neužmirštamas Amerikos lie 
tuvių veikėjas ir Sąjungos 
garbės narys, nenuilstamas 
darbuotojas Lietuvos ir lie
tuvių labui. Skyrius visa
da savo parengimuose puo
selėjo kultūrines progra
mas. Skyrius glaudžiai bend
radarbiavo su Lietuvių Bend 
ruomenės skyriumi, daly
vaudami jo veikloje. Sky
riaus nariai ir skyrius rėmė 
vietos ALTo skyrių ir jo 
veiklą. Glaudžiai bendradar
biavo su parapija ir jos va
dovybe. Rėmė Vasario 16- 
tos gimnaziją, Nepriklauso
mybės Fondą,kuris finansa
vo ‘Lithuania 700 Years’ 
ir planuoja toliau ta pačia 
kultūrine kryptimi eiti įgalin 
damas sulaukti panašių lei
dinių kaip ‘Lithuania 700 
Years”.

Skyrius iš kasos parė
mė veik tūkstančiu dolerių 
Dirvos leidimą remdamas 
Vilties leidyklą prie to dr 
prisidėjo skyriaus nariai pa
gal kiekvieno nario išgales, 
kai kurie net atsisakydami 
nuo asmeniškų buitinių reik
menų aukojo ir daugiau šim
to dolerių tapdami Vilties 
draugijos nariais, kuri lei
džia Dirvą ir spausdina ki
tus leidinius ir knygas. Sky
rius jautriai atsiliepė į 
Vilties draugijos pirminin
ko Alekso Laikūno prašymą 
padėti išleisti Stefanijos Rū- 
kienės knygą: ‘Grįžimas į 
Laisvę’ iš skyriaus kasos ir 
skyriaus pavieniai nariai 
trumpu laiku sukėlė tūkstan 
tį dolerių ir Sibiro kančių 
dokumentinis veikalas buvo 
atspausdintas ir paliks am
žiams lietuvių kančių epopė
jos liudininkas apie pasibai
sėtiną nusikaltimą ir bar
bariškumą komunizmo žmo
nijos istorijoje.

Čia nebus išvardinta dėl* 
vietos stokos daug nuošir-

dalinta nelaimė - skaus
mas yra perpus mažesnis 
skausmas. East St. Louis - 
St. Loųįs apylinkės skyrius 
ir nariai teeinie ir toliau 
Biliūniško šviesos žiburio 
traukiami ir Promėtėjaus 
ugnies širdyse sklidini.

Rochester
TRADICINIS 
KONCERTAS

Jau 24 metai kai roches- 
teriečiai lietuviai didžiuo
jasi, turėdami lietuvišką ra
dijo valandėlę, kuri savo 
programos turiniu yra pa
traukli ir įdomi.

šioji valandėlė yra ryš
kiausia lietuvybės išlaiky
mo apreiška, kuri jungia vi
sus lietuvius darnion vienu- 
mon, nuteikdama gražia lie
tuviška muzika, dainomis, 
tartimis ir įvairiomis aktua
lijomis. Pranešėjai deda 
daug pastangų, kad jų ve
damos valandėlės būtų įdo
mios. Todėl tam kultūri
niam darbui reikalingas ryž
tas ir tinkamas pasiruoši
mas. Tačiau to dar neužten
ka. Radijo valandėlės išlai
kymui reikalingos lėšos. 
Lietuvių Radijo Klubo vado
vybės surinkti iš narių mo
kesčiai ir rėmėjų aukos ne
padengia valandėlės išlaiky
mą. Vien tik radijo stočiai 
reikia kas savaitę mokėti 45 
dolerius, o jų per metus su
sidaro didelė suma. Turima 
ir kitokių išlaidų. Klubo 
vadovybei, nei pranešėjam 
atlyginimas nemokamas.

Klubas kiekvienais me
tais rengia tradicinį koncer- 
tą-vaidinimą, visą pelną 
skirdamas valandėlės išlai
kymui.

Koncertas įvyks spalio 26 
d., 7:30 vai. vak. šv. Jurgio 
parapijos salėje (555 Hud- 
son Avenue).

Programą išpildys iš To
ronto solistas Strimaitis ir 
vietinis lietuvių jaunimo 
ansamblis, vadovaujamas 
Reimundo Obalio. Be to, 
veiks loterija ir bus bend
ras dalyvių pasilinksmini
mas. Gros orkestras "Slibi
nas”, Kęstučio Lapino su
organizuotas.

Klubo vadovybė maloniai 
kviečia visus atsilankyti į 
koncertą.

J. Mišk.

PUNCH PRESS
SĖT -UP OPERATORS

Jeigu jus planuojate tolimos 
distancijos telefonu 

pasikalbėjimą šią savaitę, 
palaukite minutę.

Movė to Hollywood, Calif.

Excellent opportunity for quali- 
fied set-up operators to enjoy an 
excellent salary and liberal ben
efit program in addition to an 
ideally located plant. You’ll need 

-experience with close tolerance 
punch presses using progressive 
dyes and air feeds.

APPLY, WRITE or CALL COL- 
LECT for full details an this 
unique opportunity and our relo- 
cation reimbursement plan. Call 
Mr. Niek Grammatopoulos at

(313) 372-1140

Jūs sutaupysite pinigus jeigu tik 
susilaikysite. Iki 5 vai. vakaro.

Kadangi nuo 5 v. v. iki 11 v. nakties, nuo 
sekmadienio iki penktadienio, jūsų paties 

išsukamo pasikalbėjimo kainos yra žemos (yra 
dar žemesnės po 11 vai. nakties, visą dieną

šeštadienį ir iki 5 vai. vakaro sekmadienį.
Tai yra taip pigu, kad jus galite išsukti užmiestinį numerį net 

Kalifornijoje ir kalbėti pilnas 10 minučių tik už $2.60 plius taksai.
Pavyzdžiui, skambinate į Dalias už $2.10. Arba San Francisco 

$2»60. Arba Fort Wayne $1.60. Arba Boston $2.05. Arba Miami 
$2.10. Už 10 malonių minučių!

Sekantį kartą kada skambinsite savaitės bėgyje, palaukite 
minutę

Patikrinkit savo laikrodį pirma ir 
būkite tikri, kad jau yra po 5 vai. vak.

Ali rates plūs tax.
Dial-it-yourself rates apply on self-dialed calls I without operator assistance) from residence and business 
phones anywhere in the L'.S. <except Alaska) and on calls placed with an operator where direct dialing 
• facilities are not available. Dial-it-yourself rates do not apply to person-to person. coin. hotel guest. 

credit card, collect calls and on calls charged to another number.<

@ Ohio Bell

COLEMAN CABLE 
& WIRE COMPANY 
100 South Wacker Drive 

Chicago, Illinois

An Equal Opportunity Employer
■ (75-79)

MACHINISTS
HERE IT IS!!!

The opportunity you’ve been 
looking for! A change to movė 
up as your mechanical skilia in- 
crease.
We are looking for machinists 
and operators for lathes, bul- 
iards, milling and honing ma
chines. A few trainee positions 
available.

New suburban location
55 hr. 5 day work wk. 

Day-night shift openings 
Many company paid benefits 

See RON KELT
JLM INDUSTRIES INC.

4456 Industrial Parkway
Willoughby, Ohio 44094

"Since 1939”
An Equal Opportunity Employer 

(77-79)
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PLAČIOS 'LAISVINIMO’ 
LANKOS AFRIKOJE

Čia jau kelis kartus buvo 
rašyta, kad sovietai kreipia 
labai daug dėmesio, kaip 
greičiau išlaisvinti Afrikos 
tautas iš ‘imperialistų ir ko- 
lonialistų nagų’, kaip jie 
nuolat skelbia. Buvo rašyta 
apie sovietinių viršūnių ‘pa
sisvečiavimus’ Somalijoje, 
gretimame Yemene ir kitur. 
Na, jei tos buvusios kolo
nijos dabar gauna nepriklau
somybę ir pačios tvarkys 
savo reikalus, niekas dėl to 
neprieštarauja, net džiau
giamasi. Bet kad tam visam 
išsilaisvinimo darbui pasi
šovė vadovauti sovietai, pa
tys didžiausi imperialistai ir 
kolonizatoriai Europoje ir 
Azijoje, dalykas atrodo labai 
įtartinas, kad veikiama savo 
naudai. Viena ranka ragina
ma laisvintis, kita ranka ki
šamos visokios ‘ekonominės 
ir savitarpio’ sutartys, kad 
tik kuo labiau tuose kraštuo
se patys sovietai galėtų įsi
tvirtinti.

Šiomis dienomis ‘Moscow 
News’ apžvalgininkas Via- 
dimirs Kudriavcevas vie
name straipsnyje aprašė, 
kaip Maskva žiūri į Afri
kos valstybių išsilaisvinimą 
ir kokias viltis ji ten puose
lėja. Jis džiaugiasi, kad rei
kalai pasuko labai geru ke
liu, kai sovietams pasisekė 
‘suartėti’ su Somalija ir Eri
trėja. O iš Eritrėjos ‘liau
dies’ kilęs- judėjimas nu
vertė imperatorių Haile Sa- 
lasie. Lauktina, kaip rašo 
apžvalgininkas, kad šis judė
jimas nesustos vietoje ir bus 
pravestos socialinės refor
mos tame krašte. Tačiau 
didelis dėmesys turi būti 
kreipiamas į tai, kad ‘im
perialistinės ir kapitalisti
nės’ jėgos iš šalies jau sten
giasi savo turėtas pozicijas 
atstatyti.

Apžvalgininkas labai 
džiaugiasi, kad Portugalijo
je paėmė valdžią socialisti
nės pakraipos žmonės, ko 
pasėkoje jau išsilaisvino 
jos buvusi kolonija Gvinėja, 
dabar pasivadinusi Guinea- 
Bisau. Ir išsilaisvino gink
lu. O buvo žinoma, kad par
tizanai, ėję kariauti iš kai
myninių kraštų, buvo gink
luoti sovietiniais ginklais, o 
jų vadai buvo apmokyti 
Maskvoje. Prie tos naujai 
sudarytos valstybės buvo 
norėta prijungti ir Azorų sa
las, gulinčias Atlanto van
denyne į vakarus nuo Por
tugalijos už maždaug 1000 
kilometrų, kai nuo Gvinėjos 
tos salos yra už keliolikos 
tūkstančių kilometrų ir sa
los su Gvinėja nieko bendro 
neturėjo ir neturi. Kodėl 
toks dosnumas? Ogi todėl, 
kad amerikiečiai Azoruose 
turi savo aviacijos bazę ir, 
kai iškilo reikalas aprūpinti 
ginklais Izraelį praeito ka
ro metu, amerikiečių lėktu
vai kaip tik nusileisdavo to
je bazėje apsirūpinti. Taigi 
buvo manyta, kad ta naujoji 
Gvinėjos valstybė galgi iš
krapštys amerikiečius iš tos 
bazės. Bet patys Azorų gy
ventojai nepanorėjo šitokios 
santuokos’.

Toliau džiaugiamasi, kad 
Mozambikui jau pažadėta 
nepriklausomybė, o greit 
bus suteikta ir Angolai. O 
jau kai Mozambikas ir Ango

la bus laisvos valstybės, sam 
protauja apžvalgininkas, su
sidarys neribotos galimybės 
iš tų valstybių ‘laisvinti’ 
ir kitus dar ‘imperialistų’ 
tebevaldomus kraštus. Iš 
Mozambiko bus galima siųs- 
ti paramą į Rodeziją, kurią 
dabar valdo baltieji ‘rasis
tai’, o iš Angolos į kaimyni
nę Namibiją (South West 
Afrikcą), kurią dabar kolo- 
nialinėmis teisėmis valdo 
‘rasistai ir imperialistai’ iš 
Pietų Afrikos. Čia reikėtų 
pasakyti, kad ta prieš I Pa
saulinį karą buvusi vokie
čių kolonija, vėliau anglų, 
po II Pas. karo buvo paimta 
į Jungtinių Tautų globą 
(UN) ir tik laikinai paves
ta administruoti Pietų Afri
kai, jau yra kaip ir nepri
klausoma valstybė ir ten so
vietams nebebus ko ‘laisvin
ti’.

Bet apžvalgininkas pata
ria būsimoms laisvoms vals
tybėms jau dabar budėti nes 
‘imperialistai ir kapitalistai’ 
nesnaudžia: esą, Rodezijoje 
yra ruošiami partizanai siun
timui į Mozambiką, kad ten 
nuverstų sovietų remiamą 
FRELIMO (Mozambiko Iš
laisvinimo Fronto) valdžią, 
kuriai neseniai portugalai 
sutiko perleisti krašto val
dymą, kol bus įgyvendinta 
pilna nepriklausomybė. O to 
FRELIMO vadai, kaip žinia, 
yra Maskvoje išmiklinti par
tizanai. Taip pat, sako jis, 
esą gauta žinių, kad ‘impe
rialistinė’ Pietų Afrika jau 
traukia savo kariuomenę 
prie Mozambiko ir Ango
los sienų, kad sutrukdytų 
tų kraštų nepriklausomybės 
siekimo pastangas.

Netgi Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, sako jis, jau 
pasigirdo balsų, kad toms 
buvusioms kolonijoms rei
kia suteikti nepriklausomy
bę, bet kartu reikia užsitik
rinti iš anksto, kad tos bū
simos laisvos valstybės pasi
žadėtų neliesti užsienio ‘im
perialistų’ įdėto kapitalo ir 
taip pat iš kalno išsiderė
ti koncesijas ten turėti me
talo kasyklas, taip ‘reikalin
gas kapitalistiniam ūkiui ir 
ekonomijai’, tvirtina tas vis
ko žinovas.

O kaip Sovietų Sąjunga 
žiūri į tas kolonijų išsilais
vinimo pastangas? - Viso
mis keturiomis remia (kad ir 
savo naudai). Sako apžvalgi
ninkas: Sovietų Sąjungos li
nija aiški. Juk ir pats Brež
nevas esąs nusiuntęs laišką į 
Bagdadą (Irake}, kur nese
niai vyko ‘Afro-Azijos Liau
dies Solidarumo Organizaci
jų' 11-toji sesija. Tame 
sveikinime tam ‘socialistinių 
kraštų’ atstovų suvažiavi
mui Brežnevas rašęs: ‘Kas- 
link Sovietų Sąjungos, tai ji 
rėmė ir rems visuotina pa
rama visus nacionalinio iš
silaisvinimo judėjimus Azi
joje ir Afrikoje, kad tik jie 
kuo greičiau nusikratytų ko
lonializmo uždėto palikimo ir 
padės jų kovoje už tautinę 
nepriklausomybę ir socialinę 
pažangą’.

Ach, kad tie gražūs žo
džiai būtų taikomi ir pačių 
sovietų užgrobtiems kraš
tams... (ab)

PO KLIBOS ISLANDIJA?
RIMAS DAIGUNAS

Įdomus yra tas ‘draugiš
kas’ sovietinės spaudos susi
domėjimas Islandijos sala. 
Dažnas sovietinis leidinys 
šiltai vaizduoja tą šaltą Is
landiją stengdamasis užtik
rinti islandus, kad Sovietų 
Sąjunga simpatizuoja islan
dams, norintiems ‘nusikra
tyti’ NATO įsipareigojimais.

Kas yra Islandija, kas tai 
per geografinė ir politinė 
sąvoka?

103,000 kvadratinių kilo
metrų saloj gyvena 210,000 
gyventojų. Nuo 1944 metų, 
išbuvę 600 metų Danijos ka
ralystės mandate, islandai 
gavo nepriklausomybę. Žmo 
nės verčiasi žuvininkyste, 
nes salos žemė kieta, ne
derlinga ir klimatas žemės 
ūkiui nepalankus. Vienok 
išradingi islandai sugeba 
plėsti gyvulių ūkį. Vienas 
milijonas avių ir šimtas tūks 
tančių raguočių, besiganan
čių tarp uolų ir karštų gei
zerių, rodo kur link eina nau
ja islandų ekonominė inicia
tyva. Islandija jau gali 
eksportuoti sviestą, avieną 
ir vilną. Tuos gaminius ve
ža į žemės ūkio milžiną, į 
Sovietų Sąjungą! 210,000 is
landų netiktai parūpina sau 
maisto iš nederlingos savo 
žemės, bet gali maitinti 
amžinai badmiriaujančią So
vietinę valstybę. Tad, eko
nominiu požiūriu, Islandija 
reikalinga sovietams, kaip 
maisto tiekėja. Tai skamba 
komiškai. Bet taip jau yra. 
Sovietų Sąjunga negalėtų iš
laikyti be kapitalistinių vals
tybių talkos. Jos visos, ir 
milžinai (JAV) ir liliputai 
(Islandija), reikalingos duo
nos kąsniui gauti. Tą faktą 
įrodo ekonominių mainų pri
gimtis.

ALFONSAS DARGIS Kompozicija (aliejus). Iš jo 
darbų parodos, kuri atidaroma šį šeštadienį, spalio 19 d. 
Rochestery, 696 Park Avė., Atelier 696 galerijoje. Pa
roda bus atidaryta iki lapkričio 9 d.

MAINTENANCE SUPERVISORS
Progressive and expanding metai castings industry located 
in Southwestern Michigan has openings for foundry ex- 
perienced Maintenance Supervisors.

AND
MAINTENANCE SHIFT FOREMEN

Evellent fringe benefit program with competitive sala: y 
Structure.
If you are looking for a challenging and grovvth opportunity 
call or write in complete confidencę:

Direcfor Industrial Relations
SUPERIOR STEEL CASTINGS CO.

309 Gram Avenue 
Benton Harbor, Mich. 49022 

Phone: 313-925-8801
An Equwl Opportunity Employer

(76-77)

Karštų geizerių ir men
kių žvejybos sala domi so
vietus ir kitais akstinais. 
Islandijos sostinės Reikja
viko kaiminystėje yra JAV 
karinė oro bazė. Islandija 
priklauso Šiaurės Atlanto 
blokui (NATO). Islandija 
yra natūralus strateginis 
punktas, dominuojąs plane
tos pločiams tarp Grenlan
dijos ir Skandinavijos. Šie 
faktai sovietams ne prie 
širdies. Tad sovietų spauda, 
imtinai iki lietuvių kalba lei
džiamos, karštai įrodinėja is
landams, kad NATO yra 
pragaištis Islandijos inte
resams; kad JAV per savo 
karinę bazę, visaip kenkia 
Islandijos ekonomikai. Čia 
kliūva ir Anglijai, su kuria 
pernai prasidėjo kivirčiai dėl 
žvejybos teisių Islandijos 
teritoriniuose vandenyse. 
Sovietų spauda suinteresuo
ta pristatyti Islandiją kaip 
Anglijos ir JAV skriau
džiamą ir išnaudojamą lili
putą. Tai aiškiai duodamos 
sugestijos: išmesti amerikie
čių bazę, nebijoti anglų. So
vietų Sąjunga norėtų matyti 
šią mažytę salą Šiaurės At
lante atvirą... sovietų moks
linei, ekonominei iniciatyvai.

Snaudžiančių amerikiečių 
pašonėje, sovietai aktyviai 
spurda saloje. Jie įsipiršo 
leisti sovietiniams geolo
gams ieškoti saloje naftos, 
naudingų mineralų, iškase
nų telkinių. Islandijoje, to
kiu būdu, jau sudaryta so
vietinė bazė. Greta geolo
gų, atvyksta administrato
riai, greta administratorių, 
agitatoriai, politiniai organi
zatoriai, kurstytojai. Nenuo
stabu, kad mažytė Islandijos 
kompartija ima įtakoti žve

jus, miesto visuomenę.
Mes atsimename, kad 

1946-47 metais Reikjavike 
gyveno žinomo Lietuvos tei
sininko S. Beliackino sūnus, 
energingas Lietuvos proble
mų propagatorius ir anti- 
komunistas. Islandijos sala 
mums susiriša su šiuo, skais
čios atminties vyru. Šių ei
lučių autorius susirašinėjo 
su Teodoru Bieliackinu, jam 
gyvenant Reikjavike. Ne
paprastai gabus kalboms, jis 
pramoko islandų kalbos ir 
pradėjo rašyti vietos spau
doje, demaskuodamas Pa
baltijo ‘savanorišką’ įsijungi
mą į SSSR sudėtį. Išgy
venau aitrų puikaus asmens 
netekimo jausmą, jo žmonai 
pranešus apie Teodoro mir

. (ei
SKIRPSTAS

Rudens darbų sezoną šiemet pradėjome su ypatin
gesniu paakstinimu. Visa eilė naujų įvykių ir pasikei
timų, ypač politinėse sferose, lietuvišką išeiviją gerokai 
pajudino iš įprastos inercijos. Nevienas pasikurstė 
kiečiau apsispręsti: ar mums, daugeliui visuomenės 
narių - tinka tūnoti nuošaliai, daugiau vien savo asmens 
reikalais užpildant dienų eigą, ar gal atėjo laikas visiems 
ligi vieno veikliau sukrusti tautiniams rūpesčiams ir 
nedelsus galop įsirikiuoti į politinių bei kultūrinių žygių 
dalyvius? Svetur lietuvių gretos jau nepergausios, todėl 
kiekvienas esame reikalingi. Ir kiekvienam iš mūsų isto
rinis momentas uždeda pareigą - negailėti jėgų savo 
tautai iš nelaisvės vaduoti. Visiems pagal išgales ir po
mėgius pakanka vietos kuo nors reikštis, nes iš tiesų 
dabar pergyvename lemtingas valandas.

• Mus visus sukrėtė netikėti ir nelaukti Australijos 
ir N. Zelandijos smūgiai. O manėme, jog per 20 su vir
šum metų didžiųjų pasaulio valstybių pripažintos ir vis 
naujai užtikrintos teisės Lietuvos laisvei gyvuoti - ne
abejotinai įsitvirtinusios. Atrodė, mūsų teisėtas balsas 
yra neginčijamai priimtas ir nepriklausomybės sieki
mui bent laisvuose kraštuose pavojaus nėra. Ypač kad 
dabar menkutės ir tamsios tautelės, arba salos, gauna 
savarankumo diplomus, o mes gi esame didingos istorijos 
ir ryškios kultūros sena tauta. Deja, dar kartą išvydo
me, jog pragmatinė pasaulio politika dažnai visai nepaiso 
idealios teisybės ir veiksmus grindžia savanaudišku pel
nu. Todėl būtina mums daug akyliau budėti, daug rim
čiau glaudintis draugėn ir visais būdais, dvigubu trigu
bu veržlumu skelbti pasauliui Lietuvos išlaisvinimo rei
kalavimą! To iš mūsų laukia tėvynėje vergiamieji bro
liai sesės!

• O yra ir teigiamų prošvaisčių. Ištremto Solženi
cino drąsiai pakeltas balsas prieš Maskvos tironiją 
net labai paremia ir mūsų bylą. Simas Kudirka, visuo
tinei opinijai veikiant (ne be mūsų pastangų) - iš kator
gos paleistas... Tai įrodo aiškią sėkmę idėjinės kovos 
prieš pavergėjus, tr kursto mus dar intensyviau ir visa
pusiškiau tęsti kovingą veiklą prieš mūsų šalies 
užgrobikus. Taip dabartinis momentas tapo labai jaut
rus ir reikšmingas. Pasaulio įvykiai kunkukliuoja, vyks
ta įvairūs pasikeitimai, o mums pareiga - nepražiopsoti 
jokių progų skaudžiai savo tautos bylai pirmyn pastū
mėti.

• Savo bendrijos dirvose mes matome irgi nemaža 
gerų, vešliai viltingų ženklų. Štai VlII-sis Am. Lietuvių 
kongresas Chicagoje praėjo entuziastiškai teigiamu įspū
džiu - pademonstravo tautinės nuovokos gyvumą, didį 
vieningumą (nors su mažom išimtim) ir ypatingai tvirtą 
ryžtą dirbti Lietuvos laisvei.

• Mūsų visuomenėje itin jautrus yra jaunosios kar
tos klausimas. O ypač iš akademikų turime pagrindo 
daug ko tikėtis. Tiesa, kad jie, svetimybių veikiami, daž
nai ilgokai neapsisprendžia, neišsilukštena iš brendimo 
kevalo. Tartumei jiems vis dar būna nepakankamai aiš
ki savos lietuviškos prigimties prasmė. Kartais jiems 
tai rodosi vien kaip pašalinė, tėvų uždėta našta, bemaž 
sunkenybė, verčiau atsikratyti - na arba geriausiu at
veju - kantriai toleruotina ir ... ignoruotina. Netgi 
mokslinėse sueigose • studijose rinktinės galvos tą savo 
asmenybės tautinę priklausomybę moka išskirti iš didžių
jų žmogiškų vertybių aruodo. Taip pat iš nevieno jau
nųjų arba apyjaunių akademikų pasigiradęs šiaip vie
šumoje balsas rodo, jog jie menkokai nuvokia mūsų 
tautos nelaisvės tragiką, neišgirsta ten Maskvos nioko
jamų lietuvių aimanų, užsimerkia į kovojančių už žmo
giškas teises saviškių įkalinimus ir net žudymus. Ir 
mielai bendrauja su pavergėju, su jo tautžudiškų dar
bų vykdytojais, naiviai bičiuliaudamiesi, lyg visai ne
pastebėdami baisios dvasinės priespaudos, kuria komu
nizmas apsmaugia visas šalis, patekusias į jų nagus.

• Todėl skaitytojus maloniai nustebino balsas iš jau
nųjų tarpo, kuris rodo, jog teisingo žvilgsnio daigas ir 
šioje kartoje dar gyvas. Danguolė Kviklytė, pabuvojusi 
tėvynėje, prakalbo tiesiai atviru žodžiu, t.y. neužmerk
dama akių į dabartinę liūdną tėvynės tikrovę. Ji drįso 
pralaužti tą patogų vienapusiškumą, kuriuo saugiai 
dangstosi ten apsilankiusieji. Ji nesitenkino tuo pavir
šutiniškumu, kuris ženklina nevieno mūsų jaunų moky
tinių (net profesorių) reiškiamus įspūdžius apie viešna
gę okupuotoje Lietuvoje. Lauktina, kad ir kiti mūsų aka
demikai, D. Kviklytės pavyzdžio dėka praregėję, su
sigės savo diletantiško požiūrio į tikrovę tėvynėje ir ap
gailės savo lengvapėdiškumą, imdamies rimčiau gilintis 
į pavergto lietuvio gyvenimą, nesitenkinant viena kita 
medžiagine detale, specialiai turistui pakišta, kaip Vi! - 
niaus priemiesčių statybos, parodai paruoštas kolcho
zas arba - nuogi statistikų skaičiai, lengvai nusle
piantieji tikrovės skaudulius.

tį dėl pavėluotos apendi
cito operacijos.

Tada ’islandijos komunis
tų partija jau apgraibomis 
spurdėjp. Dabar ji jaučiasi 
užtikrintai. Partija, aišku, 
norėtų pakartoti Kubos Fi
delio įvykdytą salos ‘su- 
marksistinimo’ epopėją. So
vietinių geologų masės labai 
primena Egipto užtvankų 
statytojus, Mozambiko 
džiunglių ligų specialistus ir 
pan. Tokie ‘strateginiai’ 
specialistai ne visad suranda 
iškasenų, mikrobų, naftos ir 
pan. Bet jie visad suran
da gyventojų kluode ele
mentą, kuris tinka pirmai 
atakai prieš demokratiją. 
Vėliau gi gali pasikartoti 
Kubos avantiūra.
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laiškai Dirvai ti ar dr. Juozas Jakštas 
turi titulą matuoti asmens 
darbų ir paties asmens 
garbingumą ir jį nustatyti

Ieškokime pirmųjų lietuvių pėdsakų P. Amerikoje

Ar savo vietoj apmaudas?
Dr. J. Jakštas Dirvos 

š.m. rugsėjo 25 d. (Nr. 71) 
laidoj atsiliepia į Česlovo 
Gedgaudo straipsnį ‘Upani
šados’, tilpusi Dirvos š.m. 
rugsėjo 13 d. (Nr. 68) lai
doje. Dr. Jakštas aiškiai 
parodo savo nesutikimą su 
Č. Gedgaudu istorijos moks
le ir tas nevienodas dvie
jų istorijos tyrinėtojų supra
timas galėtų būti priimtas 
sveiku, net įdomiu reiški
niu. Tačiau, kad taip būtų, 
reikia žinoti ir svarstymų 
būdą, ypač tokiame atsiti
kime, kai du asmens nesu
tinka savo studijų, kruopš
taus ir ilgo darbo pasekmė
je.

Šiame atsitikime dr. Jakš
to reagavimas į kito istori
jos tyrinėtojo studiją, at
kreipė mano dėmesį ir pa
lenkė nenutylėt. Svarbiau
sia, nenutylėt to, kad supra
timų skirtumuose negalima 
pateisinti tokio svarstymų 
ar ginčio būdo, kuriame nuo 
dalyko pereinama į asmenį 
ir jis trankomas negailes
tingai.

Dr. Jakštui tenka primin
ti tas išvadinęs jo mintis, 
kurios yra jo neilgo straips
nio paskutiniame skirsnyje, 
kur kalbama: “Autoriaus 
Č(eslovo) G.(edgaudo) bra
vūriškas žodžių darybos aiš
kinimas, švytelėjimas savo 
originalumu (pagal tą prie
žodį - kad ir nežmoniškai 
bet kitoniškai) žadina vien 
apmaudą bent kiek nusima
nančiam skaitytojui”.

Iš to, kas čia pasakyta 
yra riogsančio neaiškumo, 
kas čia yra tas “bent kiek 
nusimanantis skaitytojas? -- 
kažkas kitas? -- ar čia J. 
Jakštas pats? Kai to nusta
tyti visu tikrumu negali, o 
tada reikia spėti -- tada at 
kreipi dėmesį į daug sakan
tį žodį “apmaudą”, žodį esan
tį čia pat tame pačiame saki-

nyje. Ir tada lyg matai padė
tį visą.

Perskaitęs dar vieną kar
tą Č. Gedgaudo “Upaniša
das”, aiškiai mačiau, kad au
torius ne “pabėrė” (ką sako 
dr. Jakštas), o pateikė kele
tą sanskritiškų žodžių ir tai 
padarė ne išjuoktinos graž
bylystės būdu (į ką veda dr. 
Jakštas!), o ten jis kalba sa
vo galvojimu, savo mintyji- 
mo stiliumi, kuris yra la
bai skirtingas nuo dr. Jakš
to stiliaus.

Dr. Jakštas negali prie
kaištauti Č. Gedgaudui dėl 
tariamai jo “miglotų išve
džiojimų”, kai . jo paties tė
ra nuogi tvirtinimai, pare
miami tik tuo, kad “tai kal
bininkų jau patvirtinta”, ar
ba ką neigtint, džiaugiama
si, girdi, “to dar niekas ne
sakė”.

Ir turint visa tai akivaiz
doje, tenka labai suabejo-

-- kur jo esama, kur jo nėra. 
Todėl nereikia apie tai kal
bėti, o, svarbiausiai, kalbė
ti neigiamai, kai Česlovą 
Gedgaudą skaitydamas ma
tai autorių ne garbėtroškos 
rolėj, o istorinės tiesos troš
kuliu deginamą, tiesos sa
vai tautai. Tiesą, kad Č. Ged 
gaudas kalba kitoniškai, 
negu, sakysim, istorikas dr. 
J. Jakštas ir kiti istorikai, 
bet istoriškai dr. Jakštas 
klysta, kai jis Č. Gedgau
dui pritaiko priežodį, liau
dyje gimusį visai kitiems at
sitikimams, iš kitų ir sume
timų. Manau, tą labai gerai 
supranta ir dr. Jakštas ir jis 
to priežodžio nebūtų pavar
tojęs, jei rašydamas tą 
straipsnelį nebūtų buvęs 
nieko gero neduodančiame 
apmaude. Apmaudas nevi- 
sada yra pavojingas kam 
nors kitam, bet visada pa
čiam sau.

Ant. Diržys

Platinkime spaudi amebos būdu...

KARŪNA
NAUJAS ANATOLIJAUS 

KAIRIO DRAMINIS VEIKA
LAS.

Istorinė drama — poema 
iš Mindaugo laikų — nuo 
1237 iki 1268 metų — pa
rašyta eiliuota kalba ir su
sideda iš trijų savaimingų 
dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos 
pavasaris, 3 v. legenda, 
vaizduoja Mindaugo kovas 
.į karūną. Antroji dalis — 
Karūnos žiedai, 3 v. drama, 
apima krikšto, karūnacijos 
ir jau suvienytos valstybės 
problemas. Trečioji — Ka
rūnos vaisiai, 3 v. tragedi
ja, sprendžia Mindaugo mir
ties, o kartu ir Lietuvos 
tragediją.

Viso KARŪNOJE yra 9 
veiksmai, 27 paveikslai, 
prologas ir epilogas, 318 
puslapių, kietais viršeliais, 
didelio formato, meniškai 
iliustruota ir gražiai išleis
ta. KARŪNA tinka vaidin
ti, skaityti, deklamuoti mo
kyklose, parengimuose, mi
nėjimuose, graži, taisyklin
ga ir vaizdi kalba. Tai ver
tinga dovana švenčių, var
dadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar bet ku
ria kita proga savo vaikams, 
anūkams ar draugams, lie
tuviško teatro darbuoto
jams.

KARŪNĄ išleido knygų 
leidykla DIALOGAS. Kaina 
$6.50 su persiuntimu. Gali
ma gauti DRAUGE, DAR
BININKE, KELEIVYJE, 
MARGINIUOSE, VAZNE- 
LIŲ PREKYBOJE, TER- 
ROJE, įvairiuose spaudos 
kioskuose ,r pas platintojus, 
arba užsisakyti tiesiai iŠ 
leidyklos tokiu adresu: Lei
dykla DIALOGAS, 8457 So. 
Pulaski Rd., Chicago, III. 
60652.

Dirvoj skaitėme apie sun
kumus, su kuriais tenka 
grumtis, norint leisti Ame
rikoje tautinės mažumos 
ideologinį laikraštį. Šie sun
kumai žada didėti. Kitais 
metais leisti laikraštį bus 
dar sunkiau. Todėl su per
manentinėmis problemomis 
turi būti ilgalaikė kova. Ky
la ir kils kainos. Kyla ir kils 
išlaidos. Popierius, spaus
dinimas, pašto išlaidos. Dai
na be galo.

Tuo tarpu leidėjai turi be
veik principinį nusistatymą 
nekelti leidinio prenumera
tos kainos.

Mažumų leidiniai kaip tik
tai išlaidų didėjimą spren
džia prenumeratos kėlimo 
keliu. Kiek galima pastebė
ti, mažumų leidiniai, estų, 
latvių, rusų, lenkų ir kt. 
kainuoja dvigubai brangiau, 
kaip tokio pat dydžio lietu
viški leidiniai. Tokiu mastu 
išlaikant kainų padidėjimą 
Dirvos metinė prenumerata 
siektų 30 dolerių. Tai nebū
tų daug. Prisimename, pav. 
populiarų “TV Guide”, kurį 
perka kiekvienas. Jo tiražas 
apie 12 milijonų. Ir to leidi
nuko kaina, perkant sten
duose 12-13 dolerių! Tad ar
gi galima lyginti savo laik
raščio prenumeravimą me-

tams už 13 dol.? Tai dykai 
gaunamas leidinys.

Tad didžiulės reikšmės tu
ri paskiros aukos, tikra pa
rama, paveiki talka dengti 
vis didėjančias išlaidas. Iš 
skelbiamų sąrašų matyti, 
kad 10 dol. suma gana daž
nai pasitaiko. Su tokia pa
rama ir priedu prenumera
tos laikraštis jau gali būti 
laikomas beveik apmokėtas. 
Mažytės sumelės po dolerį 
arba du dolerius, susumuo- 
iant, irgi šiokia tokia tal- 
;a. Ideologinis leidinys ne

ieško pelno. Jis nori plisti, 
turėti daugiau skaitytojų. 
Ir čia didėjančių išlaidų 
problema susiderina su leidi
nio platinimu. Jeigu tira
žas didėja, įplaukos paleng
vina leidimą.

Todėl, gal būt, tiktų šia 
proga prisiminti paprastą 
gamtoje žinomą vienaląstį 
gyvūnėlį - amebą? Ameba 
dauginasi, pasidalinusi per 
pus. Viena ameba tampa 
dviguba, ir vėl toliau: turi
me jau kelias amebas. Pa
naudojus tą dauginimosi 
būdą prenumeratai, galima 
trumpu laiku prenumerato
rių skaičių padvigubinti ir 
patrigubinti. Viskas vyks
ta be iškilmingų vajų skelbi
mų, paprastai naminiu bū-

Kaip ilgametis ir stropus 
jūsų laikraščio skaitytojas, 
prašau rasti vietos Dirvoje 
atspausdinti šį mano, gan il
goką laišką.

Man labai įdomūs, nors 
retkarčiais tepasirodą, Jū
ratės Statkutės - De Rosa- 
les rašiniai. Jos rašymo sti
lius ir argumentacija, apta
riamoms tezėms įrodyti, yra 
pasigėrėtini. Dė to tenka 
didžiuotis, kad lietuvaičių 
tarpe tokių esama. Užtat 
šiuo norėčiau jai pateikti 
vieną prašymą: Mieloji, gy
venanti Pietų Amerikoje, iš
tyrinėkite, išuostinėkite ir 
pateikite Dirvos skaityto
jams Tamstos surinktus 
duomenis apie kadaise toje 
Pietų Amerikoje buvusius- 
gyvenusius lietuvius ir toli
mesnį jų likimą.

Bevartydamas 1961 me
tais So. Bostone Keleivio 
išleistą ir Stasio Michel- 
sono paruoštą veikalą: “Lie
tuvių išeivija Amerikoje” 
radau jame šitokį liudijimą:

”... ieškodami duonos ir 
laisvės, Lietuvos vaikai ėįo 
visais keliais. Ėjo ir kiti. 
Ieškodamas laisvesnio ir sau 
gesnio kelio Indijon, Kolum
bas 1492 metais atrado nau
ją žemyną, kuris šiandien

du. Kiekvienas prenumera
torius, atnaujindamas savo 
prenumeratą, suradęs nau
ją skaitytoją, apmoka jo pre
numeratą. Tokiu būdu, pav. 
iš vieno tūkstančio skaity
tojų, mėnesio bėgyje pasi
daro du tūkstančiai. Kiek
vienas labai lengvai gali pa
kelti tą sumą ir surasti 
savo bičiulį, giminę, pažįsta
mą, kuriam dovanoja 1975 
metams įdomų, gyvą, lietu
višką laikraštį -- Dirvą.

Tokiu būdu mėginau elg
tis 1974 metų akivaizdoje. 
Dabar ir šie ėmėjai atnau
jina 1975 metų prenumera
tą ir žada naujų rasti.

Toks yra privatiškas skai
tytojo sugalvotas būdas sa
vo laikraščiui išlaikyti. Pa
sijuskime visi lietuviškomis 
amebomis ir nenusigąskime 
mažytės dovanos savo ar
timui. Juk už 13 dolerių 
dabar nedaug ką galima ir 
dovanėlei nupirkti. Bet, 
kada tokių lietuviškų ame
bų daug prie vieno bendro 
tikslo, padariniai jau labai 
reikšmingi.

D. J-nė

Vienas svarbiausias pranešimas mūsų klijentams'.

vadinasi. Amerika. Tada ir vargo ir po to, Lu.v 
lietuviai pradėjo irtis per išdanginti kol kas nežinia 
audringąjį vandenyną į Nau- kur, ir ten pradingo.

■J? .- • . ' Todėl, Mieloji Jūrate Stat
Pirmutinę ,tokią duonos kute, sugebanti ne tik įdo

miai fcet jr savQ rag
tus paremti įtikinamais da
viniais, esate prašoma anks
čiau šiame laiške minėtus 
duomenis vietoje - Pietų 
Amerikos, ypačiai Venezue
los ir prie jos esančios Ta
boro salos archyvuose pa
tikrinti ir pateikti Dirvos 
skaitytojams. Ačiū!

vargo ir po to, buvo

jąjį Pasaulį...
T'

ir laisvės ieškotojų bangą 
iš Lietuvos aprašo mūsų 
Simonas Daukantas. Rašy
damas apie Lietuvos būklę 
1688 metais, jis žemaičiuo
damas mums pasakoja:

“Toje pačioje gadynėje 
dar minavotina notis nuti
ko Lietuvos tautoje, jog dau
gybė lietuviško svieto išsi
dangino į Ameriką, nesgi 
viršiaus minavojau, jog didž
turčiai Lietuvoje svietą ver
gė, kursai, vengdamas nuo 
tos vergybos, muko į Kuršą, 
kuriame kunigaikščiai didei 
išmintingai rėdės (valdė) ir 
nesunkino; nuo to radusis 
tenai didei daugybei svie
to kunigaikštis Jokūbas 
nupirko salą, Tabagu vadi
namą, nuo ispanų karaliaus 
ir tenai išleido atėjūnus 
naujokynui kurti ir tuomi 
pačiu prekybai praplatin
ti, kurį naujokyną pasuko 
anglai išgriovė, o likusiji 
svietą išvežė į Nevvjorką; 
ir taip, Lietuvių giminės 
yra jau Amerikos sviete.

Tolimesniuose to veikalo 
puslapiuose yra pateikti pa
pildomi duomenys apie tuos 
lietuvius emigrantus į Ta- 
bogo salą. Tie duomenys 
paimti iš Pittsburghe leis
to žurnalo “The Schooi of 
Thinkers”. Tame žurnale, 
tarpe kito ko, teigiama:

“XVII-tojo amžiaus pra
džioje, būtent 1618-20 me
tais, stipri lenkų kariuome
nė Romos katalikų bažny
čios remiama, įsiveržė į Lie
tuvą, kad atversti lietuvius 
liuteronus ir kalvinus į ka
talikybę. Lietuviai protes
tantai griebėsi ginklo ir pra
dėjo gintis, tačiau buvo su
mušti... Tie, kurie išliko 
gyvi ir turėjo turto, pasklido 
po visą pasaulį... daugumas 
jų atsidūrė Anglijoj, o iš te
nai, su piligrimų tėvais ke
liavo Amerikon. Jų tarpe 
buvo tokių didikų, kaip But
vilai, Gedvilai, Ardvilai, Lan 
džiai, Daukantai, Purviai, 
Zubrickai ir kiti...”

Kur ir kaip jie, ir juos 
pasekę į Taboro salą, arti 
Venezuelos esančioje sa
loje dingo? Niekas kitas, be 
mūsų-lietuvių, tuo klausi
mu nebesidomės. Tačiau 
mums, lietuviams, ne vistiek 
kur ir kada mūsų tautie
čiai buvo, gyveno, skurdo,

71, 
tūlo 
var-

*♦*

Dirvos š.m. Nr. 
‘Laiškai Dirvai’ yra 
“Losangeliečio" laiškas, 
du: “Dramos Sambūrio veik
los ardymas”. Su ten esan
čiais teigimais sutinku ir 
kartu biauriuosi Naujienose 
patalpintu “Vienas iš kai
mo” rašiniu. Esu ilgametis 
Naujienų bendradarbis, bet 
atsisakau suprasti to dien
raščio redakcijos motyvus, 
kuriais remiantis anas “Vie
no iš kaimo” rašinys buvo 
patalpintas. Manau: redakci
ja, vieno ar kito laikraščio, 
savo bendradarbių, puolan
čius bile kokius lietuviška
me darbe pasireiškusius as
menis, nors jie ir būtų 
klaidingi, rašinius turėtų 
įvardinti tikromis pavardė
mis. Esu įsitikinimo, kad 
laikraščių redakcijos netu
ri jokios teisės dangstyti 
slapukus ir asmeniškų rei
kalų per viešą spaudą suve- 
dinėtojus. Tai yra nenu
plaunama gėda kiekvienam 
lietuviškam laikraščiui. Nau
jienose begėdis slapukas - 
“Vienas iš kaimo” buvo ‘pa
gerbtas’ redakcijos to slapu
ko rašinį išspausdinant, bet 
dėl ko tuo pavyzdžiu turėjo 
pasekti Dirva, dėdama “Los
angeliečio” repliką? Kur 
mes žingsniuojame?

Jurgis Jašinskas

FOUNDRY GRAY IRON
Experienced Journeyman 

Sųueezer Floor 
MOLDERS 

and 
LABORERS

Mušt be able to pass physical 
examination. Good hourjy rate. 
Fringe benefits. Pension plan. 
Insurance package including 
major medical.

Write apply or call collect 
KENT FOUNDRY CO. 

514 Butterworth Southwest 
Grand Rapids, Mich. 49504 

616-451-8423
(70-79)

Kiek daug norėtumėt mokėti 
oro taršos kontrolei?

Nėra jokio klausimo apie faktą, kad 
jūs mokate padengimui papildomų 
išlaidų oro taršos kontrolei kiekvieną 
kartą kada perkate gaminius. Kiekvienos 
įmonės papildomos išlaidos oro taršos 
kontrolei yra pridedamos prie gaminio 
kainos.

Kaip pastebėjo Business Week žurnalas 
kaina panaikinimo paskutinių 3 G oro 
taršos, gali kainuoti tiek pat, kiek 
panaikinimas pirmų 97'i.

Kuo griežtesnė oro taršos kontrolė, tuo 
ji daugiau kainuoja.

Tai yra taip, kaip gręžimas šlapio 
rankšluosčio. Paskutinieji lašai yra 
daug sunkiau iš rankšluosčio išspausti 
kaip visas vanduo sudėtas kartu. Ir nėra 
būdo ji sausai išgręžti.

Didžiulis klausimas, kaip tobulai jūs 
norite tai turėti? Kiek daug už tą 
tobulumą norite mokėti?

Pavyzdžiui, mūsų bendrovė šiuo metu 
išleidžia daugiau kaip milijoną per 
mėnesį, kiekvieną mėnesį, ilgalaikei 
programai oro taršos kontrolės ir 
aplinkos pagerinimui.

Bet ir tai nėra tobula. Tačiau tai turi 
tiesioginį efektą jūsų elektros sąskaitai: 
ji kyla aukštyn.

Mes visi norime geresnės aplinkos.

ilr mes rimtai stengiamės pagerinti savo 
pačių oro taršos kontrolės sistemą.

Tačiau, nebent mes galėsime sustoti 
prie aplinkos standarto kuris yra realiai 
prieinamas, mes mokėsime už viską ką 
bepirktume žymiai daugiau negu 
reikalinga, įskaitant įr elektrą.

ZtelLLUMINATING^<w
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Šaunus balius Dirvai paremti
Vlado Bacevičiaus nuotraukos

Dirvos rėmėju Jakubs stalas ir jų svečiai.

Ramūnai, Matučiai, Gulbinai ir Budrys.

R. Babickas ir I. Grigaliūnaitė įteikia p. Staškūnienės 
padovanotą tortą ‘beržo šaką’, J. Budrienei, kurį loteri
joje laimėjo jos marti Audronė Gulbinienė iš Chicagos.

Clevelando vyrų oktetas su sol. Irena Grigaliūnaitė Dirvos baliuje. Iš kairės: R. 
Bublysr V. Žiedonis, D. Staniškis, M. Aukštuolis, I. Grigaliūnaitė, B. Butkus, G. 
Motiejūnas, A. Gilys ir M. Motiejūnas.

Mockų stalas su svečiais, tarp kurių atpažinti klebonas 
kun. G. Kijauskas, kun. dr. T. Žiūraitis, Snarskiai, Sa- 
giai ir kt.

Mikulskienė, Laikūnas, Dautartienė, Palukaitis, Laikū- 
nienė, Mikulskis, Dautartas.

V. Blinstrubo stalas ir svečiai, tarp kurių sėdi kun. 
Dzegoraitis.

V. Jokūbaitis iš R. Babicko priima loterijoje laimėtą 
vazą, iš jūrų kriauklių, kurią pagamino ir atsiuntė iš Flo
ridos V. Garmienė. Gilumoje stovi J. Mockus ir dr. A. 
Butkus.

Žavios patarnautojos prie stalų: L. Juodišiūtė. 
J. Ignatavičiūtė, N. Mainelytė, I. Šamatauskaitė.

K. ir E. Matučiai, atvykę iš Chicagos į balių, susipa
žino ir su Lietuvių Namais. Iš kairės: K. Matutis, J. Bud
rienė, red. V. Gedgaudas, E. Matutienė, V. Vinclovas ir 
A. Gulbinienė.

tiko solistas V. Žiedonis. 
Na, o žemaičių daina tai, tur 
būt, ne tik žemaičiams, bet 
ir visiems tikrai patiko.

Bent pusę visų dainų har
monizavo arba oktetui pri
taikė pats okteto vadovas 
R. Babickas. Jis ir kompozi
torius, ir akompaniatorius 
ir dirigentas.

Nuoširdžius padėkos žo
džius Oktetui ir visiems ba
liaus ruošos talkininkams 
Dr. A. Butkus papildė kvie-

Š.m. spalio 12 d. cleve- 
landiečiai turėjo dar vieną, 
visais atžvilgiais gerai pa
vykusį parengimą -- Dirvai 
paremti balių. Malonu pri
pažinti, kad šio miesto lie
tuviai, nežiūrint jų politinių 
ar pasaulėžiūrinių skirtumų, 
įvertina Dirvą ir jos reikš
mę ne tik Clevelando kolo
nijai, bet ir po visą pasaulį 
išsibarsčiusiems lietuviams. 
Tat Clevelando ALTS-gos 
skyrius ir jo valdyba su pir
mininku Dr. A. Butkum 
pryšaky už geras pastangas 
ruošiant šį balių verti pri
pažinimo ir padėkos. Balių 
organizavo ir pravedė Dr. 
A. Butkus, V. Benokraitis, 
Eug. Jakulienė, K. Karalis, 
J. Mockus ir kiti jų talkinin
kai.

Meninę programą atliko 
populiarusis Clevelando vy
rų oktetas vadovaujant Ry
tui Babickui. Savo gražia iš
vaizda ir skambiu sopranu 
oktetą ir ir programą pa
dailino solistė Ir. Grigaliū
naitė. Jie padainavo 15 dai
nų. Repertuaras įvairus ir 
gerai pritaikintas dienos mo
mentui. Balsai skambūs, su
tarimas be priekaištų. Spren 
džiant iš “katučių”, kurių ba
liaus dalyviai nesigailėjo, be
ne geriausiai patiko A. Bra
žinsko “Žalioji banga”. Skaid 
riai ir įtikinančiai skambė
jo okteto ir solistės balsai. 
Žiūrovus ‘išjudino’ Maino 
Universiteto daina “Kelkim 
taures”. Labai įdomi, tikrai 
liaudiška Tallat-Kelpšos 
“Daunoj lilio čiūto”. Daug 
“biss’ išprovokavo M. Novi- 
ko “Laivai”, čia sultingu 
bosu klausytojams labai pa-

timu remti gražų ir turinin
gą Clevelando lietuvių laik
raštį, telkti naujų prenume
ratorių ir siekti, kad Dirva 
iš dabartinių skurdžių pa
talpų galėtų persikelti į Lie
tuvių namus. Taip pat jis iš
reiškė padėką Dirvos redak
toriui V. Gedgaudui ir ki
tiems bendradarbiams. Ypa
tingą padėką tarė Lietuvių 
namų direkcijai leidusiai 
šiam baliui veltui pasinaudo
ti puošnia sale.

Buvo pristatyti kai kurie 
baliaus svečiai: Klebonas 
Kun. G. Kijauskas (jis ir 
maldą prieš valgant sukal
bėjo), Dr. Kun. T. Žiūrai
tis, Kun. Dzegoraitis, muz. 
Alf. Mikulskis ir ponia, ke
letas svečių iš Chicagos, Ka
nados.

Baliaus šeimininkė p. Mai- 
nelienė ir jai talkinusi p. 
Majorovienė ir jaunų talki
ninkių būrelis maitino sve
čius skaniai. Patarnavimas 
sklandus, o tatai nėra leng
va turint galvoj labai siau
rus praėjimus tarp stalų. 
Svečių troškulį ramino ba
liaus rengėjai parūpindami 
kilniųjų gėrimų kiekvienam 
stalui ir bare.

Populiarusis serbų ‘Sla- 
bodos’ orkestras ir gerokai 
‘sulietuvėjęs’, daug lietuviš
kų melodijų įpindamas, ge
ra, neerzinančia ir melodin- 

(Nukelta į 6 psl.)

Jaunųjų stalas... Rukšėnas su viešnia, Degesys, Plio 
džinskaitė, Idzelis su viešnia.

Ras tentai, Staškūnai ir kiti svečiai.Šokio sūkuryjeBenokraičių stalas ir jų svečiai.
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Skaičiuojant pinigus, gautus už loteriją: J. Mockus, 
dr. A. Butkus, V. Blinstrubas ir T. Urbaitienė.

Šaunus Dirvos balius
(Atkelta iš 5 psl.) 

ga šokių muzika išvyliojo 
kone visus dalyvius parke
tą, kur valsų, tango ir pol
kų sūkuriuose daugis pamir
šo pilkųjų dienų rūpestė
lius...

Buvo ir loterija. Narsūs 
bilietų platintojai, porą šim
tinių Dirvai paremti surin
ko. Buvusi clevelandietė p. 
V. Garmienė, atsiuntė lote
rijai meniškai iš Floridos 
Atlanto pakrašty surinktų

Baliaus šeimininkės, kurią pagamintu valgiu visi buvo 
patenkinti. Iš kairės: N. M oris, B. Mainelienė. R. Ma- 

jorovienė, M. Skirpstienė.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS 
ŠVENČIU KELIONEI 

I ARGENTINA 
C. <-

Išskrenda š. m. gruodžio mėn. 19 dieną 
per New Yorką.

Bilieto kaina iš Chicagos —
14/28 dienoms $770.00 asmeniui 
28/45 dienoms $694.90 asmeniui

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS: 
KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJOMIS

Vasario mėn. 8 d. — EKSKURSIJA Į HAVAJUS — 
4 salos, 15 dienų kelionė

$596.00 + 10'; mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Vasario mėn. 15 d. — EKSKURSIJA Į MEKSIKĄ — 
7 dienų kelionė (Mexico City, Acapulco) 

$339.00 + 10'/ mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Kovo mėn. 10 d. — EKSKURSIJA Į ŠVENTĄ 
ŽEMĘ IR GRAIKIJĄ, 10 dienų kelionė 
$939.00 asmeniui (dvigubam kambary)

Balandžio mėn. 19 d. — ŠVENTŲ METŲ 
EKSKURSIJA J ROMĄ — 11 dienų kelionė 

$659.00 asmeniui (dvigubam kambary)
PRICES & AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED MASED ON TARIFFS AND EXCHANGES IN 

EFFECT AUGUST 1, 1974.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos, sudarome 

reikalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame in
formacijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus pa
saulio kraštus: parduodame lėktuvu bilietus, parūpiname 
reikalingas vizas.
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Klausantis okteto dainavimą...

jūros geldelių ir kriauku
čių pagamintą vazą (ją lai
mėjo V. Jokūbaitis) ir . P. 
Staškūnienė padovanojo ber 
žo šakų formos pyragą 
(laimėjo p. Gulbinienė iš 
Chicagos).

Kada taip iš šalies stebi
me pilnutėlę salę prie apva
lių stalų susėdusių, gražiai 
pasipuošusių ir linksmai 
šventiškai nusiteikusių žmo
nių. tada suprantame nau

dą ir reikšmę tokio pobū
džio žmonių bendravimo. 
Tuo būdu rengėjai atsiekia 
dvejopą tikslą: ne tik sutei
kia paramos savajam reika
lui, bet ir atlieka gražią mū
sų žmonių tarpusavio ryšių 
ir prietelysčių palaikymo ir 
stiprinimo misiją. O tat yra 
be galo svarbu svetur gy
venančiai ir nelabai gausiai 
lietuvių grupei.

• 

pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailin 
Chicagoje

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

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

WANTED EXPER1ENCED
ELECTR1CIAN-MECHANICS

FOR ALL SHIFTS
St. Louis Foundry has openings for maintenance electrician 
and mechanics. Full benefits, good wages. Call or write the 
Personnel Department.

GOULD INC.
FOUNDRY PRODUCTS DIV.

3711 Market St. St. Louis, Mo. 63110

(77-79)

314-371-5130
An Eciual Opportunity Employer M/F

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

1974 m. spalio 18 d.

IŠPARDAVIMAS GROŽIUI
Būkite gražiausia

Išskirtinas stilius ir sudėjimas kurį, gali
te rasti tik geriausiuose pasauliniuose ša
itanuose. Maloniausią skirtumą rasite tik 
kainoje. įsitikinkite.

Fxfro Special
The Fomous

VITA CREME
SALON PERM

A beautiful, natural-looking wave. 
and likę all Duval permi, it'» com 
plėtė with eut, shampoo and Mt.

smsmoMuy $“787 
PR1CED AT ONVY /

1
other fine perms by Helene Curtis . . .

u»c.t „™ .m UniPerm $20
RD OCl flseurfiere’lz 1U The preot new Trttve W» pr»- 

L’0re3l ** 11750 H 7^0 programmed for beauttful retvltl
every time. $25 at most talone.

j

Blower Styling $6.45
IncfudingCut

Shampoo and Sėt $3.45
Haircutting $2.95
Permanent Lashes $15

Frosting $17.50
Complete with p,, Sot 
shampoo and sėt SI9 50 
Latest methods including eup 
or cap. Perfection is guaron- 
teed why pay $30 or- 
more?

Išmėginkite mus. Jūs absoliučiai nieko ne-, 
galite prarasti jeigu ir nebūsite sužavėta 
mūsų stilizavimu. Jums tai nieko nekainuos
Penkt., šeštad. patarnavimo kaina tik 50 c. daugiau

EAST WEST

• 406 Euclid Avė. 2nd fl. 781-3161 • Opposite Southland, 845-3400'
• Southgate, 5399 Warrensville, 663-6346 • Opposite Westgate, 333-6646
,• Oppoąite Eastgate, 449-3435 • North. Olmsted, 777-8686
e Severance Center, 382-2600, 382-2569 • Parinatown, 884-6300
• Shoregate, 944:6700, Lake Shore Blvd. • Elyrla Mldway Mali, Elyria
• Mentor, 255-9115, NeVt to Zayre’s 324-5742, Lorain 233-8020

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED
TURRET LATHE 

PRECISION GRINDERS
FOR 3RD SHIFT

Mušt be able to sėt up work from blue prints and elose 
tolerance.

Steady yvork for gualified men. Good benefits and insurance. 
Apply call or ivrite: Employment Office

WABCO
217 S. Belmont Avė., Indianapolis, Ind. 46222 

Tel. (317) 632-7343
An Equal Opporlunily Employer 

 (78-80)

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:

7'4'/'' — 4 metų su $10,000, minimum.
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6-!4% — 1 metų su $1,000, minimum.

K
Member F.S.L.I.C., TVashington, D C. Equal Opportunity Lendrt-

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

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

Juozas Gribauskas, vedėjas
• - - - -
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dr. D. Kesiunaitės me
morialinis pagerbimas įvyks 
š. m. spalio 20 d., 3 v. p. p. 
Lietuvių Namuose, žodį tars 
Tėv. dr. L. Andriekus, me
ninę programą atliks sol. 
Gina čapkauskienė ir pia
nistas Saulius Cibas. Prieš 
tai, 10:30 v. šv. Jurgio baž
nyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios už a. a. D. Kesiū- 
naitę. Pamaldų metu giedos 
Čiurlionio choras. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti 
pamaldose ir akademijoje. 
Paminėjimą rengia Cleve- 
lando skautininkių ir akade- 
mikiu skaučių draugovės.

BALFO AUKŲ VAJUS
Balfo Clevelando skyriaus- 

valdyba pradeda tradicinį 
aukų vajų nuo š. m. spalio 
mėn. 15 d,

Kviesdama visus tautie
čius ištiesti dosnią pagalbos 
ranką, aukas siųsti: Balfo 
Clevelando skyr. iždininkei 
Onai Jokūbaitienei 13813 
Othello Avenue, Cleveland, 
Ohio 44110 arba įteikti sky
riaus valdybos nariams: V. 
Akelaičiui, Br. Gražuliui, 
Vac Steponavičiui, Ant. 
Puškoriūtei ar Vyt. Jokū
baičiui.

SUKAKTUVINIS BALFO 
BALIUS

Balfo Clevelando skyriaus 
30 metų sukaktuvinis ba- 
lius-minėjimas įvyks š. m. 
spalio mėn. 26 d. Lietuvių 
Namų salėje 877 East 185 
Street. Ta proga žodį tars 
Balfo Centro Valdybos pir
mininkė Marija Rudienė.

Meninę dalį išpildys Van
da Stankienė, Vytautas Puš
korius ir Ąžuolo Stelmoko 
kapela. Bilieto kaina asme
niui (šilta vakarienė, gėri
mai ir kt.) 10 dol.

Prašome iš anksto užsisa
kyti vietas pas Vincą Ake
laitį 692-3049, Simą La- 
niauską 486-2152 arba Vacį 
Steponavičių 481-2836.

Bus proga susitikti ir pa
sikalbėti, ką tik iš paverg
tos tėvynės atvykusiu muz. 
A. Jurgučiu.

• Vytautas Jonas Mažei
ka, ilgametis clevelandietis, 
mirė š. m. spalio 10 d., liū
desy palikdamas našlę Oną 
Mažeikienę ir dvi dukras: 
Renę ir Eleną su jų šeimo
mis.

A. a. Mažeika buvo palai
dotas š. m. spalio 14 d. Visų 
Sielų kapinėse.

BALFO 30 METŲ SUKAKTUVINIS BAUBS

Vanda Stankienė

SPALIO 26 D., ŠEŠTADIENĮ. PRADŽIA 7:30 VAL. VAK 
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

Programoje : Balfo Centro Valdybos pirm. Marijos Rudienės žodis. 
Solistė Vanda Stankienė ir pianistas Vytautas Puškorius.

Stalus (dešimčiai asmen.) ar pavienius vietas prašome užsisakyti iš anksto 
pas šiuos Balfo darbuotojus: V. Akelaitis — 692-3049, S. Laniauskas

486-2152, Vac. Steponavičius — 481-2836. Bilieto kaina asmeniui (šilta 
vakarienė ir gėrimai) 10 dolerių.

Šokiams gros, dainuojant Vandai Stankienei, Ąžuolo Stelmoko orkestras iš 
Chicagos.

SU UŽSIENIO 
LAIKRAŠČIŲ 
KORESPONDENTAIS

Š.m. spalio 7 Clevelando 
meras R. Perk priėmė 11 ša
lių laikraštininkus ir pain
formavo juos apie Clevelan
de vykstantį tautinių grupių 
sąjūdį. Konferencijoje daly
vavo: Kinijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Vengrijos, Indi
jos, Izraelio, Japonijos, Ko
rėjos, Lebanono, Meksikos 
ir Jugoslavijos kai kurių 
laikraščių korespondentai, 
sponsoriuojami Washingto- 
no D.C. užsienio spaudos 
įstaigos. Juos lydėjo Frank 
S. Baba, Užsienio spaudos 
centro vicedirektorius.

Meras R. Perk savo ilges
nėj kalboj supažindino klau
sytojus su įvairiomis tauti
nių grupių problemomis. 
Paminėjo taip pat ir tas prie-

žastis, kurios privertė vėles
nes imigrantų grupes apleis
ti savo tėvynes ir ieškoti 
prieglaudos JAV. Daugiau 
jis sustojo ties čekų ir slo
vakų grupių veikla. Dirvą 
priėmime atstovavo Pr. Ka
ralius.

Vėliau buvo tautybių stu
dijų pareigūnų papildomi pa
aiškinimai ir atsakymai į 
žurnalistų iškeltus klausi
mus.

Svečiai, kiek teko patirti, 
turėjo progos aplankyti įvai
rias tautines grupes ir su 
sipažinti su jų veikla. Die
ną prieš tai jie buvo ir Lie
tuvių namuose, kur juos pri
ėmė, ir apie lietuvius infor
mavo J. Stempužis.

ŠAULIŲ POBŪVIS

RUOŠIAMASI LIETUVIŲ
DIENOMS

Nors tos dienos bus tik 
lapkričio 9 ir 10 dienomis, 
bet rengėjai jau dabar posė
džiauja, planuoja ir tariasi. 
Mat, tų dienų programa ga
na įvairi: šeštadienį, lapkr.
9 d. bus koncertas, kuriame 
ramovėnų choro dainos bus 
supintos su iš Chicagos at
vykstančio rašytojo Al. Ba
rono kūrybos skaitymu. Tai
gi visiems bus proga pasi
džiaugti ir skambiomis vy
rų choro dainomis ir gana 
šmaikščia Al. Barono saty
ros kūryba.

O sekmadienį, lapkričio
10 d. turėsime progos pasi
gėrėti mūsų menininkų kū
ryba ir lietuviškos tautodai
lės darbais. (pk)

Ąžuolas Stelmokas

Clevelando šauliams įteikiant žymenius. Iš kairės: 
Grincienė, Smelstorius, Čiuprinskienė, Kazienė ir kuopos 
pirm. dr. K. Pautienis. J. Garlos nuotrauka

CIEVELKKDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _

SPALIO 20 D. Dr. D. KesiO- 
naities mirties sukakties minė* 
jimas-akademija.

SPALIO 20 D. Filmas apie šir
dies ligas ir vėžį. Rodys šauliai.

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

LAPKRIČIO 2 D. Ohio Lietuvių 
Gydytojų D-jos metinis susirinki
mas Liet. Namuose.

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

LAPKRIČIO 17 D. 10:30 v.tuoj 
po pamaldų šv. Jurgio parapijos 
festivalis.

LAPKRIČIO 17 D. Šaulių infor
macinis susirinkimas.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Ruošia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 24 D. Kristaus 
Karaliaus šventė. Ruošia atei
tininkai.

GRUODŽIO 8 D. Vytauto Puš’ 
koriaus piano rečitalis. Ruošia 
Ateities klubas Liet. Namuose.

GRUODŽIO 15 D. Spaudos at
gavimo sukakties minėjimas N. 
pa ra p. salėje. Ruošia LB.

E N D O R S E D

BY 40

Clevelando Kar. Juozapa
vičiaus šaulių kuopos šei
myninis pobūvis Gintaro 
valgykloje spalio 13 d. ver
tas paminėti kaip geros pas
tangos glaudinti ir rištLvie- 
non darnion šeimon visus 
šaulius, jų artimuosius ir bi
čiulius. Pobūvio pradžioje 
kuopos pirmininkas Dr. K. 
Pautienis įteikė meniškai 
apipavidalintus padėkos pa
žymėjimus darbštiesiems 
kuopos šauliams ir šau
lėms: J. Krygerui, Lydai 
Kazienei, Mykolui Smelsto- 
riui, Uršulei Grincienei, Š. 
Čiuprinskienei. Apdovano
tųjų vardu padėką išreiškė 
J. Krygeris. Vakarienės me
tu kuopos narė Gen. Karso- 
kienė paskaitė savo kūry
bos dalykėlių ir Brazdžio
nio, Al. Barono ir A. Gied 
riaus kūrybos pavyzdžių.

Ilgiausių metų daina pa
gerbtas pensininko amžiaus 
sukaktį bešvenčiąs muz. 
Alf. Mikulskis. Savo padė
kos žodyje maestro su jam 
įprastu jaunatvišku entu
ziazmu pasidžiaugė, galįs 
dar sėkmingai kurti ir veikti 
tėvynės Lietuvos labui.

Šios sueigos proga buvo 
pravesta rinkliava Simo Ku
dirkos pagalbai. Surinkta 57 
dol. Pobūvyje atsilankė dr. 
Kun. T. Žiūraitis, kun. P. 
Dzegoraitis ir apie 50 šau
lių ir jų bičiulių.

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

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

HOUSES FOR SALE
18204 Landseer, 5 room 

bungalow. 21,500. Near Our 
Lady Church.

19504 Kildeer Avenue 6 
room single, only 23,900. 
Near Our Lady.

17612 Brasil Avė. Double
54-4. Asking 28,900. Near 
Our Lady.

1200 East 167 St. in 
Grovevvood 44-4. Aluminum 
siding, make offer.

23166 Gay Avė. 2 bed- 
rooms down 1 up. Aluminum 
siding, in Euclid, near Lake 
Shore Blvd.
GEORGE KNAUS Realtor

819 East 185 St.
481-9300

(78-80)

NATIONALITY GROUPS ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausio Amerikoje ir Europoje "JIB Hoarpfleęe-LOtion" preparotos sulaiko 
plauku slinkimą, naikino pleiskanas, pataline niaUjimą, plauką skilimą, 
stiprina plauką iakftis, podedo atgauti natūralią plauką spalvą. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti voistmių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei. 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

IUinois 60650, U. S. A.

COUNTRY

VOTE FOR

GEORGE V

IN OUR

Voinovich For Auditor Conim., Robert TVendling. Treas. 
1275 Overlook Rd.

Mašinoms vieta

REpublic 7-8601REpublic 7-8600

COUNTY 
AUDITOR

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
V"“ * 'V

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

/upei ior Aviną/
■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 5lAo/o

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama tyz°/o — ^/z/a

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. 
6742 Superior Avenue, Cleveland. 
13515 Euclid Avenue, Cleveland.
14406 Cedar Rd., University Hts.,

★

DARBO VALANDOS
Antradieni, 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.

Ohio
Ohio
Ohio
Ohio

*44119
44103
44112
44121

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 IViiliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

Dr. Mykolas Devenis, fondo pirm. Dalia Devenytė- 
Bobelienė ir Alena Devenienė. V. Noreikos nuotrauka

Waterbury, Conn...........10.00

D. K. F.............................$100.00
Dr. Jerry Ramunis,

Victoria, III...................... 25.00
Ona Biežienė, Chicago, II. 25.00 
Vytautas P. Janulaitis,

Chicago, III......................20.00
Stasys Baras, Chicago, III. 20.00 
J. Gliaudą, Los Angeles 20.00 
B. B. Kasakaitis, Chicago 20.00 
Kun. G. Kijauskas, S. J.,

Cleveland, Ohio .......... 15.00
Julius Šilgalis, Baltimore 15.00 
Waclavas Brazauskas,

Chicago, III......................15.00
V. B. Raulinaitis,

Tacoma, Wa.....................10.00
Antanas Vaišnys,

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami" J prašymą, 
savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:

Rima Binderienė parodoje 
modeliavusi Norman Bur- 
šteino parduotuvės kailius.
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LOS ANGELES D.L.K. BIRUTĖS D-JA

š. m. lapkričio mėn. 9 d. 8 v. v
RENGIA RUDENS DIDŽIULĮ

♦ 
t

GINTARO BALIŲ,
KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE, labai 
papuoštoje. Įdomią programą išpildys mūsų iš-

gra-ŠV. 
žiai 
kilūs solistai: BIRUTĖ ir RIMTAUTAS DABŠIAI, i 
kuriems akomponuos gabioji pianistė RAIMONDA ♦ 
APEIKYTĖ. šokiams gros geras ”LATVELA” or- | 
kestras. ♦

Ponios kviečiamos dalyvauti lietuvių tautiniuose rū- J 
buose, o dėvint kitus rūbus — prašoma pasipuošti gintaro f 
papuošalais. Gražiausiems lietuvių tautiniams i ' 
įdomiausiems gintaro papuošalams bus skirtos Birutiečių ■ 
D-jos dovanos, kurias 
rinkta komisija.

Baliaus vakarienė,
bus parengta skoningai

rūbams bei ♦ 
s Birutiečių ▼ 

įteiks tam reikalui birutiečių iš- X 
kaip visuomet, mieliems svečiams ▼ 
ir skaniai. J

♦♦

DEVENIŲ KULTŪRINIS 
FONDAS

Dr. Mykolas ir Alena De- 
veniai įsteigė Devenių Kul
tūrinį Fondą, globojamą 
Liet. Ev. Reformatų Bažny
čios Amerikoje, lietuvių 
kultūrinei veiklai remti. 
Fondo valdybą sudaro: Da
lia Bobelienė — pirm., Keis
tutis Devenis — vicepirm., 
Reinoldas Pipynė — ižd., ir 
Margarita Neimanaitė — 
sekr.

Fondo valdybos pirmaja
me posėdyje š. m. rugsėjo 
29 d., kuriame dalyvavo ir 
fondo steigėjai, buvo iš
reikšti pageidavimai ir pa
siūlymai fondo ateities vei
klai. Pasiūlyta remti nagri
nėjimą ir užrekordavimą 
klausimų, aktualių visiems 
lietuviams, kaip kad Lietu
vos Nepriklausomybės atga
vimo politines komplikaci
jas, Lietuvos reformacijos 
istoriją, bei sudaryti sąly
gas įvairių profesijų asme
nims pasireikšti savo moks
lo srityje; laikantis refor
macijos principų ir lietuvių 
tautos idealų.

Suinteresuoti prašomi 
kreiptis j fondo pirmininkę 
Dalią Bobelienę, 524 Bon- 
nie Dundee Rd., East Dun- 
dee, III. 60118.

• Pranui Basčiui dėl žmo
nos mirties pareikštoje 
užuojautoje (Dirva Nr. 74) 
klaidingai buvo atspausdin
tas jo vardas. Prano Bas
čio ir užuojautą pareiškusių 
Emilijos ir Juozo Yurkų dėl 
šios klaidos atsiprašome.

• Lietuvių Fondas dar 
šiais metais nori užbaigti 
milijoną. Tam tikslui š. m. 
lapkričio 23 d. Jaunimo 
Centre Chicagoje yra ruo
šiamas banketas. Norintieji 
padidinti savo įnašus arba 
nauji nariai bankete daly
vaus kaip svečiai, nemoka
mai. Informacija ir bilietai

gaunami L. Fondo raštinėje 
2422 W. Marųuette Road, 
Chicago, III., telef. 925-6897. 
Meninę banketo programą 
atliks Antrasis Kaimas. 
Lietuvių Fondas remia Li
tuanistines mokyklas, stu
dijas, leidžia vadovėlius. 
Kiekvieno lietuvio pareiga 
priklausyti Lietuvių Fondui.

Joseph Stulga, Chicago 10.00 
J. Mačiulis, Lakewood, O. 10.00 
A. Kašuba, Chicago, III. 10.00 
Jokūbas Kregždė,

Cincinnati, Ohio ......... 10.00
Jurgis Sakas,

Baltimore, Ohio ......... 10.00
V. Katelė,

Melrose Park, II. .......... 10.00
Antanas Kalvaitis,

Chicago, III...................... 10.00
V. Bacevičius, Cleveland 10.00 
Juozas Matusevičius,

Evanston, III.....................10.00
Vaclovas Mažeika,

Park Ridge, III.............. 10.00
Bronė Paplėnas, Chicago 10.00 
J. P. Palukaitis,

Lakewood, Ohio .......... 10.00
J. Rastapkevičius,

Dutton, Ont., Canada 10.00 
Marius Ambrose,

Ringwood, N. J..............10.00
Jonas P. Vaičaitis, Akron 10.00 
Danys Mekišius,

Long Beach, Ca.............10.00
Juozas Neverauskas,

Munster, Ind....................10.00
Pranas Mačernis, Chicago 7.00 
Jaulius ir Jūratė Mitalai,

Jacksonville, Fla............... 5.00

Baliaus bilietų kainos: 8 dol. suaugusiems,
5 dol. svečiams veteranams,
3 dol. studentams.

Šviesos atminties

s

GINTARAS IR
TAUTINIAI 
RAŠTAI SCENOJ

• Kęstutis J. Šliūpas, sū
nus Vandos ir Vytauto Šliū
pų, 17 metų amžiaus, baigė 
Mills High School, Burlin- 
game, California (San Fran- 
cisco priemiestyje), šiuo 
metu Kęstutis lanko Uni
versity of San Francisco 
kur tikisi pasiruošti toli
mesnėms medicinos studi
joms.

• III JAV ir Kanados Te
atro Festivalis įvyksta Pa
dėkos savaitgalyje Chicago
je. Jame dalyvaus keturi 
draminiai vienetai: Chica
gos LB Jaunimo teatras, 
Los Angeles Dramos Sam
būris, Rochesterio Jaunimo 
Teatras ir Hamiltono Dra
mos grupė AUKURAS, šis 
111 Teatro Festivalis yra de
dikuojamas 30 metų trem
ties sukakčiai atžymėti..

IEVAI TREČIOKIENEI
mirus, jos vyrui ALBINUI TREČIOKUI gilią 

užuojautą reiškia

Birutė ir Julius 
Smetonai

M.Kleinaitis, Waterbury 5.00 
Rymantas Guzulaitis,

Indianapolis, Ind........... 5.00
Karolis Balys,

Dearborn Hts., Mi......... 5.00
Kazys Stundžia,

St. Catharines, Canada 5.00 
J. Lesčinskas, Detroit, Mi. 5.00 
Mrs. L. Radzvickas,

Ann Arbor, Mi................ 5.00
Edward P. Krištaponis,

San Angelo, Texas .... 5.00 
Algis D. Ratas, Ozone Park 5.00 
Jonas Ramanauskas,

Elizabeth, N. J................ 5.00
Vladas Mieželis, Phoenix 5.00 
Juozas Petrauskas, Detroit 5.00 
Juozas Sodaitis, Union, N J 5.00 
Jonas Tamašauskas,

Worcester. Mass................5.00
Vincas Narkevičius,

Hamilton, Ont., Canada 5.00 
Vilius Hofmanas. Chicago 5.00 
Antanas Balsys,

Kensington. Md................ 5.00
Jonas Kučinskas,

Miami Beach, Fla......... 5.00
Rimas ir Audronė Gulbinas,

Oak Lawn, III....................5.00
Pranas Sidzikauskas,

Chicago, III........................ 5.00
Anna Klein, Rochester, NY 5.00 
Justinas Preibys. Detroit 5.00 
Vladas Petrauskas,

North Chicago, III..........4.00
Juozas Žilevičius. Chicago 3.00 
A. Gantautas,

Bridgeport, Conn.......... 3.00
Anna Stankūnas. Cleve. 3.00 
Stasys Sližys,

Dearborn Hts.. Mi......... 2.00
C. Laikūnas, Monee, III. 2.00 
Vincas Dabrila, Worcester 2.00 
Povilas Mikšys.

Juno Beach, Fla................2.00
Jonas Kavaliūnas, Chicago 2.00 
Albinas Mečys Šležas,

Dorchester, Mass.......... 2.00
Karolė Pažėraitė, Cicero 1.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

WhNTED IST CLASS SKILLED 
PROTOTYPE MECHANIC 
LAYOUT DRAFTSMEN 

DĖSI G NERS 
TOOL-DIE REPAIKMEN 

Medium sized automolive paris manu- 
facturer has immediate openings. 
Good working conditions, fringe ben« 
efits, overtime, Blue Cross, and
pension plan. Apply

FERRO MFG.
1380 E. WOODBRIDGE 
DETROIT MICH. 48207 

(72-81)

Tryliktus metus iš eilės 
Putnamo seselių rėmėjai 
Chicagoje pademonstravo 
įdomias ir įvairias rūbų ma
das, kuriose įvairavo tauti
nis motyvas ir lietuviškas 
charakteris. Parodą suma
niu ir gyvu žodžiu atidarė 
madų parodų rengimo sie
la, Chicagos Putnamo sese
lių rėmėjų pirmininkė Ma
rija Remienė, nubrėždama 
šių madų parodų tikslą - 
‘‘skoniui, pastabumui bei kū
rybai lavinti”. Scenos deko
racijos labai tiko tokios pa
rodos nuotaikai. Jos, taip 
pat visos salės papuošimu 
pasirūpino Ona Gradinskie- 
nė.

Per dvi valandas, kaip ko
kiam ekrane, keitėsi mode
liai ir jų rūbai, palydimi taik
liais ir lengvai plaukiančių 
komentatorės aktorės Juli
jos Cijūnelienės apibūdini
mais. Į akis ypač krito 
madų kūrėjos Monikos Krip- 
kauskienės išradingai supro
jektuoti drabužiai, kurių 
tarpe išsiskyrė visą madų 
parodą apvainikuojąs fina
las: iš marių gelmių išnėru- 
si geltonplaukė Jūratė, pa
sipuošusi mėlynų marių spal

Stalų rezervacijai prašome kreiptis:
E. Dovidaitienė 666-2664 |
A. Dūdienė 413-0192 ♦
A. Balsienė . 664-6665 t

VALDYBA

Iš madų parodos, suruoštos Chicagoje Jaunimo Cent
re: Monika Kripkauskienė, Marija Remienė, Julija Ci- 
jūnelienė ir Ona Gradinskienė. V.A. Račkausko nuotr.

Iš Putnamo seselių rėmėjų suruoštos parodos Chicago
je keturios ‘undinės’: Vida Bartkienė, Alma Piečaitė- 
Fremarek, Violeta Pabarčiūtė-Woodward ir Fausta Bobi- 
naitė. Viduryje ‘Jūratė’ - Nijolė Voketaitienė.

vos suknele ir gintaro ka
roliais, lydima keturių liek
nų undinių. Nemažas ova
cijas sukėlė mažieji šešia
mečiai gintaro žvejai. Dau
gelis madų parodoj rodo
mų drabužių buvo papuošti 
gintarais, tautinėm juostom 
ir lietuviškais megstais raš
tais.

Madų parodą stebėjo 800 
su viršum žiūrovų, o gintaro 
parodą aplankė apie 1500. 
11,000 dolerių pelno buvo 
paskirta vienintelio lietuvių 
vaikų laikraštėlio ‘Eglutės 
leidimui, (d)

HOUSEKEEPER & COOK 
Full time for rectory. Live in 
preferred, Box G-12 Lithuanian 
Paper, 724 Jefferson Bldg., Phi
ladelphia, Pa. 19149. (75-80)V.A. Račkausko nuotrauka

Rugsėjo 27 d. Chicagoje Jaunimo Centre buvo suruoštas atsisveikinimo 
vakaras su jėzuitų provinciolu, kun. G. Kijausku, kuris perkeltas į Clevelandą 
vadovauti Naujajai parapijai. Nuotraukoje Jaunimo choras atsisveikinant sce
noje. Prieky kun. G. Kijauskas, choro tėvų komiteto pirm. V. Brazdžiūnienė ir 
choro vadovas muz. F. Strolia. Vakarės nuotrauka
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