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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MAISTO TRŪKUMAS
Aritmetika labai nesudė

tinga. Šiuo metu žemėje gy
vena 3,6 bilijonai žmonių. 
Per metus tas skaičius pa
didėja 90 milijonų. Jau da
bar kai kur trūksta mais
to. Už tat ateityje jo trūks 
dar daugiau. Tiesa, dar nėra 
išnaudotos visos maisto ga
mybos padidinimo galimy
bės, tačiau ir jas išsėmus 
ateitis atrodo juodai, jei ne
bus sumažintas gyventojų 
prieauglio augimas.

Kilusi problema galėtų 
būti lengviau sprendžiama, 
jei būtų rišama viso žemės 
rutulio mastu. Deja, mūsų 
planeta yra pasidalinusi į 
daugelį nepriklausomų vals
tybių, kurios yra suintere
suotos daugiau savo nauda,

KREMLIUS GĄSDINA AMERIKOS 
IMPERIALIZMU —

Imperializmu bolševikinė 
dialektika vadina ‘aukščiau
sią ir paskutinę kapitalizmo 
stadiją, kurioje laisvoji kon
kurencija pakeičiama mono
polijų viešpatavimu”.

Nereikia ilgai knistis so
vietinėje periodikoje. Kiek
viename leidinyje lengva 
rasti kategoriškų tvirtini
mų: JAV yra imperialisti
nė valstybė! Sovietinė pro
paganda ‘nemato’ ameriki
nės sistemos savybių: vyk
domosios ir įstatymdavystės 
valdžių konfrontacijos mo
mentų, absoliutaus konstitu
cinio įiktato, kolektyvinių 
derybų įstatymo, įgalinusio 
darbo unijas tapti partne
riais gamybiniame šalies 
procese, Aukščiausiojo teis
mo aiškinamųjų sprendimų 
visagalybės. Sovietinė pro
paganda net nesuvokia šių 
aukščiau pažymėtų, momen
tų reikšmės valstybės veiki
mo procese. JAV vadini
mas imperialistine valstybe 
sovietams reikalingas pro
pagandine prasme. Tad, 
kaip visad, nusidėdami fak
tams, Sovietai propagandi
niais būgnais nustelbia tikrą 
orkestro melodiją.

Sovietams netgi reikalin
ga, kad JAV taptų imperia
listine valstybe. Tada jiems 
bus dar parankiau gąsdinti 
savo pavaldinius JAV kės
lais ... bombarduoti Maks- 
vą ir Leningradą atominė
mis bombomis. Šitoks gąsdi
nimas palengvina pasiteisi
nimus prieš pasaulį: kodėl 
taip nežmoniškas didėjąs 
sovietinis militarizmas. Esą, 
tai Amerikos bombų ir Ame
rikos imperializmo baimė.

Sovietai "gina" savo pavaldinius nuo Amerikos "imperializmo"... 
atsukę durtuvus į savo žmones

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

kad ir kaimynų sąskaiton, 
negu visuotinu labu. Sunku 
reikalauti, kad amerikiečiai 
atsisakytų, pavyzdžiui, nuo 
mėsos naudojimo dėl to, kad 
Indijoje yra per daug gyven
tojų. Kaip tai praktiškai 
pasieksi laisvam ūkyje? Jei 
badaujančių nuotraukos iš 
tikro taip paveiktų, kad 
amerikiečiai savanoriškai at
sisakytų nuo mėsos vartoji
mo, koks sukrėtimas ištik
tų ūkį, kiek žmonių netek
tų darbo ir pragyvenimo 
galimybių! Ir tai dėl to, kad 
kitos tautos neplanuoja savo 
prieauglio.

Mėgiamiausia gąsdinimo 
tema: NATO sąjunga. So
vietai skelbia kad NATO 
laiko Europoje 26 divizi
jas, turinčias 5500 tankų ir 
2166 lėktuvus. Esą, NATO 
turi savo dispozicijoje 7200 
atominių šaudmenų arba 
bombų. Sovietinė spauda 
sielojasi dėl amerikinių dole
rių, kurie išleisti NATO eg
zistencijai išlaikyti.

Blefinės detentės eroje 
sovietai nenustojo visaip 
dergti JAV, kaltindami im
perializmu, karais, kruvi
nais nusikaltimais prieš tau
tas, afrikinės segregacijos 
palaikymu, parama diktatū- 
riniems režimams.

Visa ta kaltinimų litanija 
yra baltais siūlais siūtas ble
fas, išskyrus vieną punktą: 
JAV... remia diktatūrinius 
režimus, remia savo know- 
how ir grūdais sovietinę dik
tatūrą! Remia, o gero žo
džio nenuperka. Remia kvai
lai, be ateities perspekty
vos.

Sovietai gąsdina savo pa
valdinius JAV imperializmu 
ir už tos dūminės uždan
gos skuba ginkluotis. Var
šuvos paktas teisinamas 
NATO buvimu. Bet NATO 
nekontroliuoja valstybių, ku 
rios įsijungė ton laisvės 
gynimo sąjungon. Varšuvos 
pakto tankai kontroliuoja 
susatelitintas valstybes. Var 
šuvos pakto durtuvai palai
ko sovietinių satelitinių vals
tybių režimus. Šis faktas ro
do, kad NATO organizaci
ja turi savo būtinybę ir lo
giką. Tai yra atsvara Varšu
vos pakto agresijai, kėslams 

(Nukelta į 2 psl.)

Daug realesnis atsakymas 
į jau pasireiškusį ir ateity
je daugiau gręsiantį maisto 
trūkumą yra visų pirma 
maisto gamybos padidini
mas, jei ne dėl ko kito, tai 
dėl pasipelnimo. Kol kas pel
no troškimas, o ne artimo 
meilė, buvo pasaulio medžia
ginės gerovės skatintojas. 
To principo laikosi ir dabar
tinė Washingtono adminis
tracija. Reikia tikėtis, kad 
ilgainiui bus suprasta, jog 
JAV būdamos didžiausias 
maisto pertekliaus gaminto
jas ilgainiui geriau panau
dos tą galią negu anksčiau 
turėtą atominių ginklų mo
nopolį.

Tokia mintis, žinoma, 
daug ką gąsdina. Jei kas ba
dauja, kaip galima jam nepa
dėti? Iš kitos pusės, kam pa
dėti tokiai Indijai, jei ji vie
toje, kad nusipirkus mais
to, pasidarė atominę bom
bą? žodžiu, surišimas mais
to tiekimo su tam tikrom 
sąlygom nėra visiškai nemo
ralus, juo labiau, kad JAV 
varžovas dėl pirmavimo pa
saulyje -- Sovietų Sąjunga, 
jei tik turėtų maisto per
teklių, tikrai neturėtų skru
pulo dėl jo pavartojimo po
litiniams tikslams.

Pagaliau kodėl nepavarto
ti maisto kaip ginklą, jei ki
ti kraštai, pavyzdžiui, naf
tos tiekėjai sudarė kartelį 
ir pakėlė jos kainas? Pana
šiai žada elgtis ir kraštai, 
tiekiantieji kitas retas žalia
vas. Reikia sutikti, kad ža
liavų tiekėjai praeityje bu
vo išnaudojami, sunkiau su
prasti, kodėl mūsų karta 
turi tuoj pat atsilyginti už 
šimtmečių skriaudas. Juo la
biau, kad pats Dievas davė 
į JAV rankas tokį galingą 
ginklą kaip maistas, kuris 
leidžia nekapituliuoti, bet 
gerai pasiderėti.

Šiais metais JAV ekspor
tavo maisto už 21 bilijoną 
dolerių, kas iš dalies padė
jo padengti.tą didelį defici
tą, kuris susidarė dėl naftos 
kainų pakėlimo. Kitais me
tais ir maisto gamyba ir 
eksportas galėtų būti dar di
desni. Už tat šio krašto gy
ventojo akimis žiūrint pasi
reiškęs maisto trūkumas ga
li atnešti nemažai naudos, 
ypač jei bus protingai išnau
dotas. Blogiau, kad Nixonui 
pasitraukus JAV praėjo no
ras vesti agresingą užsienio 
politiką. Nuotaikos čia to
kios, kad administracija turi 
grįžti prie buvusio po pir
mojo pasaulinio karo laiky
senos. Reikėjo antrojo pa
saulinio karo, kad JAV atsi
mintų esančios pirmos rū
šies galybe.

Grupė Clevelando Balfo veikėjų su Balfo cv pirmininke M. Rudiene ir svečiais 
Clevelande minint Balfo 30 metų sukakti. Iš kairės: adv. J. Smetona,
A. Puškoriūtė, muz. A. Jurgutis, Balfo cv pirm. M. Rudienė, inž. A. Rudis, O. Jo- 
kūbaitienė ir V. Jokūbaitis. V. Bacevičiaus nuotrauka

BALFO TRISDEŠIMT METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS CLEVELANDE PRANAS KARALIUS

1944 m. Amerikos Lietu
vių Taryba įsteigė Bendrą
jį Amerikos Lietuvių Fon
dą šelpti nuo karo nukentė- 
jusiems lietuviams. Minint 
tos organizacijos 30-metį Cle 
velando Balfo skyrius suren
gė Šventę. Ji buvo skirta 
pasidžiaugti Balfo, kaip 
bendrinės lietuvių šalpos or
ganizacijos atliktų darbų ir 
žygių svarba mūsų tautos, 
ypač jos nuskriaustųjų na
rių, pabėgėlių, ištremtųjų 
ar kitokiais būdais nuo jos 
atskirtųjų likime.

Minėjime dalyvavo sve- 
či?j iš Chicagos: Balfo Cent
ro Valdybos pirmininkė Ma
rija Rudienė, inž. A. Rudis, 
solistė Vanda Stankienė ir 
Ąžuolas Stelmokas su savo 
draugais kapelos nariais. 
Malonu buvo turėti mūsų 
tarpe neseniai iš okup. 
Lietuvos pabėgusį ir Chica- 
goj apsigyvenusį muz. Aloy
zą Jurgutį.

Pirmininkės M. Rudienės

VEIKSNIU 
KONFERENCIJA

Su gražiu pasisekimu spa
lio 26-27 d. praėjo Lietuvos 
laisvinimo veiksnių konfe
rencija. Joje dalyvavo Vliko, 
diplomatinės tarnybos, Al
tos, Lietuvių Bendruomenės 
ir Lietuvos Laisvinimo Ko
miteto atstovai, viso 24 as
menys. Posėdžiai vyko Whi- 
te Plains kolegijos patalpo
se, netoli New Yorko. Pasi
keisdami pirmininkavo Vli
ko pirm. dr. J.K. Valiūnas, 
Altos delegacijos pirm. T. 
Blinstrubas, PLB pirm. inž. 
Br. Nainys.

Buvo apsvarstyti trys pa
grindiniai klausimai, kurių 
diskusijoms pagrindą suda
rė trys paskaitos: Vliko at
stovo St. Lūšio: “Lietuvos 
laisvinimo darbo samprata 
ir bendravimas su paverg
tos Lietuvos lietuviais”, Al
tos atstovo kun. V. Bagda- 
navičiaus: “Lietuvos laisvi
nimo ilgalaikių darbų ir prie
monių planas” ir PLB pirmi
ninko inž. Br. Nainio: “Lie
tuvos laisvinimo einamieji ir 
specialūs darbai bei žygiai".

Tiems klausimams giliau 
aptarti buvo sudarytos trys 
komisijos, kurių suformu
luoti siūlymai buvo išdisku
tuoti bendrame posėdyje ir 
priimti bendri nutarimai. 
Bendrus visų veiksnių nuta
rimus paskelbs speciali ko
misija. Posėdžiai praėjo 
draugiško bendradarbiavi
mo dvasioje, visiems giliai 
susirūpinus Lietuvos lais
vės reikalais. • (ALT inf.) 

pranešimą clevelandiečiai iš
klausė su dideliu dėmesiu, 
nes Balfo veikla kaip praei
tyje, taip ir dabar verta 
visų lietuvių sutelktinių jė
gų aramos ir talkos. Balfo 
kelias, anot pirmininkės, 
esąs padabintas žmogaus 
širdies meilės ženklais. Bal
fas, turėjęs pradžią, bet ne
turės galo. Ir Lietuvai nu
metus vergijos pančius, Bal
fas turės tęsti savo misiją. 
Visa Balfo veikla reiškiama 
vienu žodžiu: šalpa. Ir toje 
veikloje turi dalyvauti visi 
lietuviai, kadangi jie, prisi
minę savo praeityje turė
tas varganas dienas, geriau 
atjaučia ir kitų vargus.

Šiuo metu Balfo centrui 
tenka rūpintis nusilpusių 
skyrių veiklos stiprinimu, 
kitų gi skyrių veiklos atgai
vinimu. Šalpos ir kitokios 
pagalbos laukiančių lietuvių 
yra daug. Jų skaičius didė
ja JAV, kur daugeliui vy
resnio amžiaus žmonių gali
ma išrūpinti geresnes val
džios teikiamas pašalpas ar 
suteikti kitokių teisinių pa
tarnavimų. Pašalpos reika
lingų yra ir Kanadoj, P. 
Amerikoj, Vak. Europoj, 
okupuotoj Lietuvoj, Lenki
joj ir kitose Sovietų Rusijos 
srityse, ypač Sibire. Atsira
do lietuvių net Izraelyje, 
įvairiais keliais iš Sovietų 
S-gos pasprukusių ir norin
čių atvykti į JAV. Tokiems 
rūpinamasi gauti leidimus 
persikelti į JAV. Tačiau ir 
jie patys ar jų artimieji turi 
stengtis išvykti iš Izraelio 
vienerių metų laikotarpyje. 
Bražinskų reikale turima 
komplikacijų, kadangi JAV 
pasirašiusios tarptautinę 
konvenciją, turinčios atsi
žvelgti į jos nuostatuose 
esančias kliauzules surištas 
su pabėgimo metu įvyku
siais faktais.

Lenkijoje, daugiausia Su- 

O, Jokubaitienė sega gėlę dainininkei Vandai Stonkie
nei. Nuotraukoje iš kairės: V. Akelaitis, V. Stankienė, 
Paulionis, O. Jokubaitienė ir A. Puškoriūtė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

tiems lietuviams Balfas siun
čia kas met po 1 ar 2 siun
tiniu su vartotais drabu
žiais. Į okupuotą Lietuvą ar 
kitas Sov. Rusijos sritis ne
leidžiama siųsti vartotų dra
bužių. Visą siuntinių paruo
šimo darbą Balfo bendra
darbiai ir talkininkai atlie
ka savanoriškai, tuo būdu 
sutaupant Balfui lėšų svar
biausiems reikalams.

Balfas reguliariai remia 
Vasario 16 gimnaziją, siųs
damas kas mėnuo po 200 dol. 
mokinių ‘duonai’. Be to, Bal
fas tarpininkauja persiun
čiant gimnazijos rėmėjų bū
relių aukas.

JAV Vyriausybei susita
rus su Sov. S-gos vyriausy
be dėl leidimo išvykti į 
Izraelį 60,000 žydų, yra de
damos pastangos paveikti 
Sov. S-gos valdžią, kad netik 
žydus, bet ir kitus pabal- 
tiečius leistų išvykti iš SSSR 
visam laikui ar tik laikinam 
pabuvimui JAV. Okup. Lie
tuvos žmonės yra raginami 
duoti pareiškimus Sov. S- 
gos valdžios įstaigoms, kad 
leistų apsilankyti pas gimi
nes JAV.

Muz. Aloyzas Jurgutis, 
dar kartą padėkojęs Balfui 
už suteiktą pagalbą jam ir jo 
šeimai, kuri netrukus bū
sianti JAV, palinkėjo Balfui, 
kad gyvuotų dar 130 metų.

Meninė dalis buvo perda
lyta pusiau: pirmiausia pia
nistas Vytautas Puškorius 
paskambino 3 kūrinius: D. 
Scralatti sonatą E-dur, trum 
pą, ypatingo efekto nesukė- 
lusį dalykėlį. Romantiškai ir 
jautriai atliktas M.K. Čiur
lionio nokturnas Cis-moll 
Op. 6 Nr. 2 jau ir viduti
niam muzikos žinovui sukė
lė gražių emocijų. Gal dėl 
to, kad tai lietuviškas, au
siai ir širdžiai artimesnis 
kūrinys? Ilgokas, bet melo
dingas ir techniškai neleng-
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AUSTRALIJOS PRDADGEJE
-...  ANTANAS LAUKAITIS

Giedros Gustaitės Įspūdžiai
(Tęginys iš Nr.70)

Vienas didelis mokytoja
vimo pliusas - yra atosto
gos. Sudėjus tai, čionais 
gauname 10 savaičių. Vasa
ros atostogos yra šešių sa
vaičių, kai tarptrimestrinės 
pertraukos prideda dar ke
turias, kas duoda laiko pa
keliauti ir pamatyti šį didijį 
kraštą. Aš manau, kad šias 
atostogas aš pilnai išnaudo
jau: aplankiau Melbourną, 
Adelaidę, Canberrą, austra- 
lijos ‘Centre’ Alice prings, 
Ayers Rock, Cooker Pedy 
ir per tas ilgiausias vasa
ros atstogas - Naująją Ze
landiją.

Nelengva yra pažinti tą 
Australiją. Baisiai jinai yra 
plati ir įvairi. Miestai pa
našūs miestams. Sydnėjus 
išsiskiria savo grožiu. Sėdi 
lyg kokia undinė, ansuDta 
jūros. Uostas ir jo įlankos 
sudaro tikrai pasakišką vaiz
dą. Los Angeles gyvenant, 
vis girdėdavosi aimanavimai 
iš atvykusių svečių apie 
gatvių ir susiorientavimo 
sunkumus. Jiems aš pasiūly
čiau atvykti ir aplankyti 
Sydnėjų. Ir tikrai po to 
jiems Los Angeles gatvės 
atrodytų beveik tokios tie
sios kaip Chicagos. Šis mies
tas per visą savo gyvenimą 
jokio plano nematė ir nepa
žino. Nors Sydnėjus ir yra 
vienas iš pasaulio geriausių 
natūralių uostų, tačiau, jam 
besikuriant anksčiau, nebu
vo pramatyta, kad jis išaugs 
į Australijos didžiausią mi
lijoninį miestą.

Standartinis žmonių gy
venimo skirtumas tarp Ame 
į Australijos didžiausią mi- 
bai mažas, tačiau gyvenimo 
tempas čia yra žymiai ma
žiau jaučiamas. Žmonės 
tiek darbuose, tiek ir visa
me gyvenime daug mažiau 
skuba kaip Amerikoje, kai ir 
visas darbo tempas yra daug 
lėtesnis, atrodant, kad žmo
nėms darbas yra visai ne
svarbu. Tarp žmonių ir jų 
charakterių galima būtų ras
ti taip pat nemažą skirtu
mą. Australiškas vyras yra

Giedra Gustaitė

KREMLIUS
GĄSDINĄ...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ir siekiams subolševikinti 
Vakarų Europą.

Sovietai, keikdami NATO 
patenkinti kad tas NATO 
egzistuoja. NATO jiems rei
kalingas teisinti savo mili- 
tarizmo veiksmus. NATO 
nėra politinis organas. Prie 
NATO nėra ‘politinių briga
dų’, nei ‘politinių komisa
rų’. NATO turi labai margą 
komandos sąstatą. Tai tik
ras Babelio bokštas, su viso
kių komandierių ambicijo
mis, pavaldumo laipsniais. 
Tuo tarpu Varšuvos paktas 
yra monolitiškas sovietinis 
militarinis junginys, per
sunktas bolševikinimo jėgų, 
vedąs sovietinimo darbą, pa
valdus komandai iš Krem
liaus.

NATO neimplikuoja JAV 
imperializmu, bet Varšuvos 
paktas akivaizdžiai įrodo 
Maskvos imperialistines ten 
dencijas. Čia yra visi impe
rializmo pažymiai: valstybi
nės gamybos ir gaminių 
skirstymo monopolė, milita- 
rinė vadovybė, tendencijos 
grobti teritorijas, žmones, 
rinkas ir gamybos priemo
nes. Sovietinės spaudos 
svaičiojimai atsisuka prieš 
Sovietinę Sąjungą. Komiš
kai tarus: sovietinė spauda 
rūpestingai surenka visus 
imperializmo pažyminius, ku 
rie tokie ryškūs Sovietinės 
Sąjungos valstybinėje ir vi
daus ekonomijos praktikoje 
ir... prirašo tas blogybes 
Amerikai!

Įdomūs reiškiniai ‘deten
tės’ laikais.

tikrai labai įdomus sutvė
rimas. Čia yra įsigalėjęs la
bai didelis tarpusavio drau
giškumas. Ir, jei australo 
vyro paklaustum, kas jam 
yra svarbiausiai, tai jis at
sakytų, kad pirmoj vietoj 
jo ‘matės’, t.y. vyriškos ly
ties draugai - prieteliai, ant
ra yra - alus, trečia - ark
liukai ar futbolas ir po to tik 
sektų žmona, šeima ir mer
ginos. Pas amerikiečius nė
ra tarp vyriškių toks arti
mas susirišimas, kaip čia. 
Kas liečia australes mote
ris, tai jos žymiai mažiau 
eina į aukštuosius moks
lus ir tuo pačiu joms iškil
ti bizniuose ar pan. yra sąly
gos siauresnės. Savo cha
rakteriuose jos nėra tiek iš
silaisvinę (women's libera- 
tion) kaip Amerikoje. Tas 
viskas yra pasidarę per laiko 
kultūrą ir buvusius charak
teringus tautos išgyveni
mus.

Australijos gamta yra la
bai panaši į Kalifornijos, 
kur aš gyvenau, taip kad ji 
man visai nebuvo nauja, 
kaip kad ir pats klimatas ne
buvo per daug skirtingas. 
Man labai patiko Australi
jos gyvūnija, kaip kengūros, 
koalos-meškiukai ir kt. Taip 
pat, grįžusi į Ameriką labai 
pasiilgsiu australiško skaid
raus mėlyno dangaus ir šva
raus oro, neapnuodyto dū
mais ir ‘smogu’. Labai pa
tiko didieji Australijos neap
gyvendinti žemės plotai, at
rodą taip milžiniškai ir iš
didžiai. Patiko man ir aus
tralų žmonių paprastumas, 
nesididžiavimas ir parody
tas didelis draugiškumas. 
Tačiau, kas liečia australus 
tai nepatiko jų tokia didelė 
izoliacinė laikysena ir galvo
sena, patiems apie save gal 
jau per daug gerai galvo
jant.

Australijoje daugiau pa
stebimas mišrių šeimų įsi
traukimas į visą lietuvišką
jį gyvenimą. Amerikoje, kur 
yra uženkamai daug pa
čių lietuvių mišrios šeimos 
ir jų nariai ten nelabai pri
tampa, kai čia Australijoje 
jie yra gana aktyvūs ir įsi
jungę į vietinį lietuvių gy
venimą. Malonu buvo paste
bėti, kad ir mišrių šeimų 
vaikai yra gana aktyvūs*

Amerikos lietuviai, baigę 
aukštuosius mokslus daug 
daugiau įsitraukia į bendrą 
lietuvišką veiklą ir pasi
reiškia visuomeniniame gy
venime. Nors Australijos 
akademikai ir filisteriai yra 
sudarę savo paskirus lie
tuviškus vienetus, tačiau 
jie galėtų daug daugiau ir 
plačiau išeiti į viešumą. Pa
čius filisterius čia galima 
būtų skirti į dvi dalis, tai tie, 
kurie dirba visuomeniniame 
gyvenime aktyviai ir kiti, 
kurie tik pasyviai dalyvau
ja. Turėtų ir šie antrieji 
daugiau įsitraukti į bendrą 
lietuvišką visuomeninį dar
bą.

Didžiausia Australijos lie
tuviškos geresnės veiklos 
kliūtis yra geografinė izo
liacija, kuri juos skiria nuo- 
kitų kolonijų lietuvių, kaip 
Amerikos, Kanados ir kt., 
kas neleidžia jiems daug 
dažniau ir artimiau pasida
linti savomis kūrybinėmis 
mintimis, idėjomis ir arti
mesniu bendravimu vieni su 
kitais. Be to čia yra ir mažas 
lietuvių skaičius, iš kurių, 
ypatingai vyresniųjų, pra
radus vieną gerą darbininką 
sunku yra jį pakeisti.

Kaip buvusi abiejų Jau
nimo Kongresų aktyvi daly
vė, aš skaitau ir tikiu, kad 
neskaitant didelių išlaidų ir 
gal padarytų vėliau įvairių 
primetimų, Jaunimo Kongre

Gyvendama čia Australi
joj, aš labai dąug reikalų 
turėjau su lietuviais, savo 
kolegomis ir iš vis su jauni
mu. Pirmieji mano įspū
džiai apie Australijos lietu
višką jaunimą buvo gana 
skeptiški ir atrodė, kad jie 
yra daug daugiau paveikti 
vietinės įtakos, negu kad tas 
lietuviškas jaunimas su ku
riuo aš turėjau reikalus 
Amerikoj. Išorinei galima 
būtų sakyti, kad jis yra 
daugiau nutautėjęs, pv., kal
bos žinojime, mūsų kultūros 
pažinime, tačiau Lietuvos 
reikaluose, prisirišime prie 
savo tautos ir tuo gilesniu, 
tikrai nematuojamu jausmu 
Lietuvai, jie yra labai giliai 
įsijautę, kas aiškiai pasima
tė paskutinėse įvykusiose 
visoje Australijoje plačio
se demonstracijose dėl Aus
tralijos vyriausybės pripaži
nimo Pabaltijo valstybių. 
Tas viskas yra gal pasekmė 
tik to, kad Australijoje yra 
tik trys didesnės lietuvių 
kolonijos ir jas pačias skiria 
tokie dideli atstumai. Dėl to 
čia ir visas lietuviškas dar
bas yra daug sunkesnis ir iš 
dirbančiųjų yra reikalauja
ma daug didesnio pasišven
timo, kaip kad iš Amerikos 
kolonijų, kur beveik visa ap
linkuma yra lietuviška.

Praėjusiais metais baigusi 
Valstybinę Sydnėjaus Muzi
kos konservatoriją su dviem 
diplomais (performer and 
teacher) Virginija Inkratai- 
tė, 20 m. amžiaus, šiemet 
dalyvavo A.B.C. (Australian 
Broadcasting Commission) 
suruoštose instrumentalistą 
ir vokalistų varžybose ir 
Sydney Town Hali viešame 
koncerte su Sydnėjaus Sim
foniniu Orkestru laimėjusi 
N.S. W. valstijoje pirmąją 
vietą, š.m. rugsėjo mėn. 8 d. 
Melbourno Town Hali stoju
si i varžybas su kitų valsti
jų laimėjusiais pirmąją vie
tą, viešame koncerte su Mel
bourno Simfoniniu orkestru 
laimėjo Australijos pirmąją 
vietą (Keyboard Section) 
ir 1,500 dolerių prizą ir tas 

.....  ___ ____  _ jos laimėjimas buvo atžymė- 
sai duoda labai daug naudos ftas Australijos dienraščiuo- 
juose dalyvaujantiems, pa
sikeičiant idėjomis, mintimis 
ir kt.- Aš pilnai sutinku, 
kad visuomet bus tų jaunuo
lių, kurie į šiuos kongresus 
tik pasilinksminti suvažiuoja 
tačiau didžioji dalis važiuoja 
į juos pasisemti ir gauti gi
lesnių žinių. Australijos lie
tuvių jaunimas abiejuose 
kongresuose buvo gražiai 
reprezentuotas todėl aš siū
lau, kad ir ateityje būtų da
roma visos sąlygos, kad kaip 
nors daugiau galėtų lietuviš
ko jaunimo iš šio tolimo
jo atsiskyrusio krašto daly
vauti, kas jiems ir visai vi
suomenei, tik daug naudos 
atneš.

Paliekant Australiją, ma
no įspūdžiai tiek pačios Aus
tralijos, tiek ir lietuvių, 
yra labai geri. Kraštas šian
dien turi savo atskirą cha
rakterį, ir nėra tik maža 
Amerika, kaip buvo anks
čiau. Gyvenimas čia nestu
mia žmogaus ir ne tiek daug 
reikalauja iš jo, kaip kad 
Amerikoje. Žmogus čia pla
čioj visuomenėj galėtų tik 
daug daugiau iškilti ir pasi
žymėti, kaip Amerikoj, nes 
čia individai tam turi geres
nes galimybes.

Lietuviai, pagal savo sąly
gas, užtenkamai juda ir kru
ta, yra labai nuoširdūs, sve
tingi, mieli žmonės, moką 
priimti ir pavaišinti savo

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS 
ŠVENČIŲ KELIONEI 

Į ARGENTINĄ
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 dienu kelionė

$596.00 -Į- 10', mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

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

$339.00 4- 10'; mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

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

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

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

EFFECT AUGUST 1, t(J74.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, IUinois 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.

TAUPYKITE DABAR

se ir jos gyvenamos vietos 
North Shore Times laik
raštyje. (vr)

svečią. Lietuviškas jauni
mas čia, savo artimu drau
giškumu, viršija net Ameri
kos jaunimą. Išvažiuojant 
tikrai man gaila palikti čia 
įsigytus savo naujus gerus 
draugus, per tą laiką įsigy
ventą ir gal dalimi pasisavin
tą naują gyvenimo būdą ir 
pan. ir, jeigu sąlygos ir vėl 
susidarytų, tai aš tikrai ir 
neatsisakyčiau grįžti į Aus
traliją. Viso geriausio jums.

Daug laimės ir tau, Gied
ra, sugrįžus į Ameriką, ta
čiau, kaip australiškasis boo- 
merangas visuomet grįžta, 
taip ir mes lauksim tavęs su
grįžtant ir tavo visų draugų 
ir prietelių vardu tepasaky
siu “Iki pasimatymo vėl.”

i

Pas mus ne visi tarnautojai 
yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti ,lll‘ IW,‘ *•» •«
lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME:
— 4 metų su $10,000, minimum.
— 30 mėn. su $1,000, minimum.
— 1 metu su $1,000, minimum.

Memb’er F.S.L.I.C., VVashington, Eųual Opportunity Lendet

i

£3 ai n t 
AJitiiony 
Bavings

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

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

Juozas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTI’VIV DIREKTORIAI

BALTIC APTS. 
CONDOMINIUMS

506-71st Avė. St. Pete 
Beach, Fla 33706. 1 and 2 
bedroom apts. beautiful, 
modern, De Luxe; near 
beach, stores and trans- 
portation. Small complex, 
low maintenance fees. 
Adults, no pets. Brokers in- 
vited 24,500 and up.

Tel. (813)360-8766.

6815 SO. 1VESTERN AVĖ., CHICAGO. ILL.
S* "V" V V * v

TRYS MODERNIŠKOS R
A1R CONDITIONED KOPLYČIOS fe

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

a

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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STRIBO LIUDIJIMAS APIE 'PASKUTINIOJO 
MIŠKO BROLIO’ NUŽUDYMĄ

DETENTE PLAČIAI ATVĖRĖ 
ŠNIPINĖJIMUI DURIS

buvo leista ‘išnykti’ iš Ame
rikos ribų. Šiuo metu JAV 
saugumo pareigūnas tikisi, 
kad KGB nepanaudos Am- 
torgo šioms tamsioms šni
pinėjimo machinacijoms. 
Taip jie tikisi...

Ypač JAV kontražvalgy
bos įstaigas erzina Sovie
tų prekybos atstovybių pa- 

. ___ ____  - reigūnų pastangos suregz-
gyvėjo ir Sovietų žvalgybos' p draugiškus ir betarpiš- 
reikia.

Taip pat apie šias visas 
problemas su sovietiniu špio 
nažu, naujai užtvinusiu Ame 
riką, labai rimtai šiomis 
dienomis prabilo ir JAV 
FBI direktorius Clarence 
Kelly. Jis pareiškė, kad šiuo 
metu Amerikoje yra net 943 
Sovietų ‘diplomatai’. Tai 
reiškia, kad diplomatų skai- 

' čius Amerikoje nuo 1973 
m. per vienerius metus pa
šoko 142 asmenimis; gi per 
pastaruosius ketverius me
tus, kai Nixonas pradėjo 
naują appeasement politiką, 
čia įsikūrė nauji 240 neliečia
mi sovietų pareigūnai.

Taip pav. Tautinio Sau
gumo Tarybos (NSC) nariai 
žino, kad JAV Prekybos Mi
nisterijos kai kurie nariai 
elgiasi skandalingai parduo
dami SSSR ir jos kontro
liuojamiems satelitams stra
teginės vertės prekes. Nu
statyta, kad ši įstaiga leido 
parduoti Maskvai ‘moksliš
kiems tyrinėjimams’ ir ‘pra
monės b-vėms’, taip vadina
mą 7600 - modelio kompiu
terį, išimtinai naudojamą 
JAV gynybos raketų vado- 
vietėse.

“Šiuo metu vyksta žy
miai stambesnis kariško po
būdžio technologijos žinių 
Sovietams pardavimas, ne
gu kad JAV vyriausybė 
būtų galėjusi numatyti”, 
teigia vienas Tautinio Sau
gumo Tarybos narys”. Gi 
visa mūsų kontrolės sistema 
yra pilna spragų, kuriomis 
labai sumaniai ir sau naudin
gai moka pasinaudoti Sovie
tų kariški sluoksniai, “tę
sia tas pat asmuo.

Kaip jau minėta, FBI Di
rektoriaus pareiškimas yra 
patvirtinamas faktų, kurie 
byloja, jog “nuo detente 
užuomazgos dienų, Sovietų 
šnipinėjimo veikla Ameri
koje keleriopai išsiplėtė. So
vietinių prekybos delegacijų 
ir misijų ir studentų apsi- 
mainymo programos išsiplė
tė virš galimų ribų. Gi ypač 
yra padidėję ‘studentai - 
doktorantai’, jau labai su
brendę, virš 30 metų am
žiaus rimti vyrukai. Yra 
žinoma, kad tokie asmenys 
retai pasitaiko šios kategori
jos jaunų mokslininkų eilė
se”.

Amerikos saugumo įstai
gų pareigūnams yra žinomi 
nuo 1924 m. čia įsisteigu
sios AMTORG šnipų ‘žyg
darbiai’, kurie telkėsi New 
Yorko Pasaulio Prekybos 
Centro dangoraižio 86-me 
aukšte. Šios įstaigos parei
gūnai yra gi užverbavę ato
minio šnipinėjimo laikotar
pio ‘žvaigždę’ Harry Gold. 
Amtorg įstaigos valdininkas 
Igoris Ivanovas taip pat bu
vo apkaltintas, bandęs nu
pirkti žinias apie JAV Stra
teginės Aviacijos Štabo kom 
piuterius; tačiau Ivanovui

‘Human Events’ savaitraš 
tyje spalio 12 d. buvo at
spausdinta Victor Riešei 
straipsnis apie detente žalą 
JAV saugumui.

Straipsnio autorius rašo, 
kad JAV kontražvalgybos 
įstaigos nustatė, jog su pra
sidėjusiu detentiniu flirtu 
taip pat labai padidėjo ne tik 
prekybiniai mainai, bet pa-

kus, niekeno nekontroliuoja
mus ryšius su Amerikos žy
miųjų bendrovių vadovais. 
Spėjama, kad Sovietų pra
monė, žemės ūkis ir maisto 
paskirstymo organizacijos 
esančios ant griuvimo slenks 
čio; taigi tuomi ir paaiški
namos beatodairės jų parei
gūnų pastangos pirkti Ame
rikos kompiuterius, pramo
nės elektronikų ir orinės 
erdvės užkariavimo įran
kiams ir reikalavimams pa
tenkinti.

Šių metų pradžioje atro
dė, kad Boeing, Lockheed 
ir McDonnel Douglas, ori
nės erdvės įrankių gamini
mo b-vės, sudarys atskirą 
nepriklausomą b-vę, kad 
SSSR pastatytų milžinišką 
oro erdvės reikalus paten
kinančią įmonę - milžiną. Tai 
žinoma būtų buvęs didžiu
lis Sovietų laimėjimas oro 
erdvių užkariavimo fronte. 
Bet, visa laimė, kad šis biz
nis ‘neišdegė’, nes bolševi
kai užsigeidė labai ilgo lai
kotarpio paskolos už kurią 
tenorėjo mokėti labai že
mas, vos 6°/o siekiančias pa
lūkanas.

Tačiau didžiausia bėda, 
kad Amerikos pramonės va
dovai - savininkai yra ga- 
bšūs ir nieko neišmoksta iš 
praeities pamokų: jie nesu
pranta, kad parduodami 
savo pramonės žinias So
vietams tuomi pačiu didina 
bedarbę ne tik čia Ameriko
je, bet lygiai V. Vokietijo
je, Anglijoje, Prancūzijo
je bei Italijoje: gi bedarbė 
tiesia pergalės kelius komu
nizmui Europoje.

Jie turėtų atsiminti vie
na - nėra ir negali būti jo
kios detentės!!! Tai tėra tik 
1923 metais Lenino išgalvo
tas NEPas (Nauja Ekono-

Muenchene leidžiamas ru
sų išeivijos žurnalas'Posev’. 
Žurnalas turi stiprius ry
šius su sovietiniu pogrin
džiu. Daug rašinių perspaus
dinama iš pogrindinio ‘samiz 
dato’. Taip pat žurnalas de
da rašinių, kurie adresuoti 
jam tiesiogiai, asmenų ne
bijančių ryšio su užsieniu. 
Tokių tarpe A. Sacharovas, 
Milovan Džilas, B. Maksimo- 
vas ir kt.

Mus domina ‘Posevo’ ge
gužės mėn. 1974 m. laidoje 
atspausdintas laiškas. Re
dakcija pavadino laišką “Ge- 
bisto versija". Gebistas gali 
būti ano meto lietuvių vadi
namieji ‘stribai’. Tai buvo 
vietos padugnės, parsidavu- 
sios 1945-1949 metais oku
pantui už 30 Judos sidabri
nių. Stribai, žinodami savo 
apylinkę, vedžiojo baudžia
muosius enkavedistų būrius 
po miškus, rodydami lietu
viškųjų partizanų slėptuves 
ir bunkerius.

Stribas, pasirašęs raide 
‘A’, matyti patekęs į laisvą
jį užsienį, jausdamas sąži
nės graužimą, aprašė “pas
kutiniojo lietuvių miško 
brolio Kraujalio” mirties 
aplinkybes.

Sribas A pasisako tuo lai
ku dirbęs Lietuvos KGB ir 
dalyvavęs “Kraujalio likvi
dacijoje”.

Iš teksto matyti, kad par
tizanų judėjimas tuo laiku 
jau buvo palaužtas. Vienur 
kitur slapstėsi pavieniai par
tizanai. Juos gaudė ir nužu
dydavo.

Kraujalis (vardo neduoda
ma) užaugino ilgus plaukus, 
apsirengė moteriškais rū
bais. Tokiu būdu jam pavy
ko net keletą metų išsilai
kyti kaimuose, kur, be 
abejo, jį slėpė žmonės. “Ko
lūkiečiai jį priimdavo, mai
tino ir slėpė”, rašo stribas 
A. Keletą kartų enkavedis
tai mėgino sugauti Kraujalį, 
bet trukdė žmonės, kurie ap
supimo metu arba bėgiojo 
apylinkėje, arba visaip klai
dino stribus ir enkavedis
tus.

Vieną ir paskutinį kartą 
Kraujalis apsilankė pas se
nutę, per kurią jis gauda
vo maisto. Paėmęs maisto 
atsargų, Kraujalis nuėjo į 
mišką, jis buvo sekamas jį 
apsupusių budelių. Miške jį 
apsupo ir pasiūlė pasiduoti. 
Bet partizanas Kraujalis ne
pasidavė. Jis turėjo revol
verį ir pradėjo atsišaudyti. 
Per susišaudymą buvo nu
kautas.

Nenuostabu, kad paspruk
ti jam nepavyko. Sekti vie
ną partizaną stribai ir enka
vedistai suburdavo visą iki 
dantų ginkluotų budelių da
linį.

Stribas A, rašydamas 
apie, kaip jis sako, “pasku
tiniojo lietuvių miško bro
lio” nužudymą, sakosi norįs 
suteikti tikrų žinių apie 
Kraujalio mirtį. Mat, jau 
anksčiau ‘Posev’ rašė aie 
Kraujalį. Pirmasis rašinys, 
pagal stribą A, nėra teisin
gas. Patikslinimo autorius 
rašo, kad “apie Kraujalį 
žmonėse buvo sukurta daug 
legendų".

Posevo redakcija nerašo, 
prie kokių aplinkybių gautas 
stribo A laiškas, tačiau ir 
redakcija nustebusi, pareiš
kia savo pastraipoje: “mes 
galime tiktai spėlioti, kokios 
priežastys privertė jį atsiųs

ti mums tą pareiškimą”.
Stribo A suteiktieji davi

niai apie partizano Krauja
lio žuvimą, mums ir vėl 
primena, su kokiu žiauru
mu, su kokiomis pajėgomis, 
okupantas ir jo kvislingai, 
naikino kiekvieną lietuvį, 
kuris drąsiai tarė okupan
tui “aš prieš jus”, ir savo 
pareiškimą palaikė ginklo 
kalba.

Taip, laikas nuo laiko, vis 
nauji faktai atsiskleidžia ir 
pasiekia plačią viešumą. Lie
tuvių martirologijos sąra
šas pilnėja. Atrandame vis 
naujų kraujo klanų 
partizanų bunkerių, 
miškų takų, (s.t.l.)

POPIERINĖ KARVIDĖ
Kokiame krašte stato 

popierines karvides? Vienin
teliame, kurio reklamavimu 
verčiasi V. Kazakevičiaus ir 
A. Bimbos ‘oficiozai’, ‘komu
nizmo statybos’ krašte, So- 
vietijoje.

Sovietijos vergijoje mer- 
dįs Pabaltijys taip pat ver
čiasi popierinių karvidžių 
statybomis. Apie tai plačiai 
rašo ‘Valstiečių laikraščio’ 
(nr. 107) korespondentas S. 
Pikelis. ‘Gimtasis kraštas’ ir 
‘Laisvė’ privalėtų pakelti S. 
Pikelį ant šakių už sovieti
nių ‘laimėjimų’ išjuokimą. 
Bet V. Kazakeivčius ir A. 
Bimba praktikuoja dvigu
bą moralę. Viena moralė, 
žmonėms suvedžioti; kita 
moralė režimo nesekmes 
suversti sovietiniams dar
buotojams.

Yra Pakrojo rajone šau
naus vardo kolūkis ‘Auksi
nės varpos’. Šiame kolūky
je nuo 1972 metų kovo mė
nesio stato karvidę. Pirmi
ninkas K. Daučiūnas ak
ceptuoja statybos sąskaitas, 
pasirašo ir siunčia į atitinka
mas finansines įstaigas. Šios 
įstaigos apmoka sąskaitas. 
Pinigus pasiima statytojai 
ir ... šitokiu būdu statybai 
išleista 25,063 rubliai.

Ant kolūkio blankų pasi
rodė pranešimai apie pavyz
dingą statytojų darbą, apie 
tikrus statybinius laimėji
mus, patobulinimus, medžia
gos sutaupymą. Už tokius 
soclenktynių žygdarbius sta
tybininkai gavo premijų, pa
gyrimų. Iš šalies, greta sta
tybos brigados, pasamdy
tiems darbininkams išmokė
ta 6,000 rublių.

Nutarta karvidę mechani
zuoti. Atkviesta mechaniza-

prie 
ant

stojotorių kolona. Vyrai 
dirbti, pastatyti moderniau
sią Pakrojo rajono karvidę. 
Iš statybinių aktų ir brėži
nių aikškėjo, kad įdėtos spe
cialios durys, įrengtas srutų 
rezervuaras, patraukliai su
tvarkytos aplinkinės pieve
lės, pasodinti topoliai, kel- 
vai ir rūtos.

Taip darbams ant kolūkio 
pranešimų klestinti, paaiš
kėjo, kad reikia naujų pre
mijų už greitą darbą, už me
džiagų taupymą ir visokius 
soclenktynių išdirbius. Cent
rinės įstaigos, “liaudies kon
trolieriai”, po poros metų 
pavyzdingos statybos pra
krapštę akis.

Kolūkiui besirengiant 
švęsti naujų statybinių pre
mijų gavimo dieną, prie ko
lūkio kontoros durų išlipo 
iš automobilio kontrolieriai.

Pirmas jų klausimas:
- Parodykite mums kolū

kio karvidę, kuri moderniai 
mechanizuota, už kurios sta
tybą jums paskirtos įvairios 
darbo didvyrių premijos.

Karvidė ne kokia nors 
dėžutė! Turėtų būti matoma 
iš tolo. Į statybą supilta 35, 
000 rublių.

Nemato kontrolieriai pa
garsėjusios savo modernu
mu karvidės. Nemato ir jo
kios karvidės. Karvidė pa
statyta popierinė, iš kolūkio 
pranešimų apie apmokėti
nas statybai išlaidas.

Kontrolieriai surado plo
tą, kur, pagal planus pasta
tyta karvidė. Tai buvo dyky
nė, kur, kaip rašo korespon
dentas: “žaliuoja ne topo
liai ir rūtos, o kiečių ir usnių 
miškas. Apaugo piktžolėmis 
prieš metus ar dvejus iš
verstos plytų krūvos ir per
dengimai...”

Dabar kolūkio vadovybės 
žmonės verčia kaltę vienas 
kitam. Karvidei pastatyti 
dabar reikalinga atrasti jau 
112 tūkstančių rublių. Kaip 
seksis su kitos karvidės sta
tyba?

Kodėl mes stebime tokias 
sovietinio ūkio pasakiškai ne 
įtikėtinas malversacijas. Tai 
yra sovietinės sistemos su
puvimo ir korupcijos ilius
tracijos. . ..(zž)

Wanted Ist Class Skilled
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and 
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OPERATORS & SĖT UP MEN 
Mušt be able to sėt up work from 
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Steady work. We offer exceilent" 
fringe benefits, including com- 
plete medical package.

Call 216-531-3047 
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LIETUVA MASKVOS AKIMIS
Maskvoje anglų kalba lei

džiamas savaitraštis ‘Mos- 
cow News’ jau kuris laikas 
vis švenčia įvairius jubilie
jus. Dabar buvo ‘auksinė’ 
proga apvaikščioti trisde
šimties metų jubiliejų, kai 
buvo ‘išlaisvintos’ pirmiau 
laisvos ir nepriklausomos 
valstybės, o dabar ‘savano
riškai’ įsijungusios į ‘socia
listinių tautų šeimą’. Taigi 
specialios to savaitraščio lai
dos buvo išleistos, skirtos 
Lenkijai, Vengrijai, Rumu
nijai, Čekoslovakijai, Bulga
rijai ir Rytų Vokietijai.

0 dabar, kaip ir buvo ga
lima laukti, spalio 12-19 lai
da išėjo skirta ‘Soviet Li- 
thuania’ (tokios pat laidos, 
tur būt, išeis Latvijai ir Es
tijai). Ir tą laidą užpildo ne 
maskviniai žurnalistai, o pa
čios Maskvos statytiniai 
Lietuvoje: į mirusio Antano 
Sniečkaus kėdę įsodintas 
‘pirmasis Lietuvos komunis
tų partijos sekretorius’ Pet
ras Griškevičius, ‘pirmasis 
Lietuvos ministrų tarybos 
vicepirminnkas’ Ksaveras 
Kairys ir žurnalistas, ‘Kap
suko premijos laimėtojas’ 
Domas Šniukas. Straipsniai 
iliustruoti Lietuvos vaiz
dais.

P. Griškevičius savo 
straipsnyje ‘Broliškų tautų 
šeimoje’ džiūgauja, kad Lie
tuva šiemet mini du ‘nepap
rastai svarbius jubiliejus’: 
tai 30 metų sukaktį, kai ‘Lie
tuva buvo išlaisvinta iš na
cinės Vokietijos įsibrovėlių’ 
ir 34 metų sukaktį, kai į Lie
tuvą ‘buvo grąžinta tarybi
nė santvarka’. (Tarsi ta san
tvarka jau anksčiau Lietuvo
je yra buvusi).

Rašo Griškevičius: ‘Nai
kinantis karas ir kruvina na
cių okupacija paliko gilias 
žaizdas Lietuvos žemėje ir 
žmonių širdyse. Apie 700, 
000 Lietuvos gyventojų, jų 
tarpe apie 500,000 civilių, 
krito nacių aukomis’. - O ne
seniai VLIKo paskelbtame 
memorandume skaitėme, 
kad tik apie 300,000, kai nuo 
sovietinių ‘laisvintojų’ krito 
net 400,000. Bet Griškevi
čius apie sovietines aukas 
nieko nėra ‘girdėjęs’. Ir ne
žinia, ką jis tame skaičiu
je laiko ‘ne civiliais’, tur būt, 
raudonarmiečius.

Anot Griškevičiaus, išvi
jus nacių okupantus, Lietu
voje likęs labai liūdnas vaiz
das: pramonės kaip ir ne
buvo, šimtai kaimų sudegin
ti, miestai sugriauti, žemės 
ūkis apverktinoje padėtyje. 
Dar negalutinais daviniais, 
sako jis, Lietuvos ūkiui ir 
kultūrai padaryta nuosto
lių už milijardą ir 700 
milijonų rublių. Grįžti į prieš 
karinius standartus ‘kapita
listinėje’ santvarkoje būtų 
užtrukę kelis dešimtmečius, 
tuo tarpu įvedus ‘socialisti
nę’ santvarką ir padedant 
dideliems ir mažiems ‘bro
liams’, Lietuva per kelis me
tus pilnai atsistačiusi, o savo 
pramone toli pralenkusi ki
tas resublikas, ką rodanti ir 
nuo spalio 11 iki 24 d. 
Kopenhagoje, Danijoje, ati
daryta Sovietų Sąjungos pra 
mortės ir žemės ūkio paro
da, kurioje Lietuvai esanti 
skirta labai žymi vieta.

Lietuvos pramonė dabar 
per 9 dienas tiek pagaminan

X SHELDON A. TAFT
for JUSTICE of the SUPREME COURT

• Vote to strengthen 
the Supreme Court

• Elect Sheldon A. Taft
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ti gaminių, kiek per visus 
1940 metus nepagamino. 
(Čia Griškevičius ir vėl ‘už
miršta’, kad didesnė pusė 
1940 metų kaip tik ir buvo 
praleista sovietinėje okupa 
cijoje). Grūdų dabar esą pri- 
kuliama dvigubai daugiau, 
negu kad buvo ‘buržuazinė
je’ Lietuvoje, o gyvulinin
kystės produktų gaunama 
daugiau net 2.4 karto. O švie 
timas taip pakilęs palyginus 
su ‘buržuazine’ Lietuva, kur 
buvę dešimtys tūkstančių 
beraščių ir mažaraščių, kad 
nėra ko nė kalbėti (susi
riesdamas meluoja Grišk.).

O žiūrėkite, kokių meni
ninkų ‘sovietinė’ Lietuva 
prisiaugino: tai poetas E. 
Mieželaitis, dainininkas V. 
Noreika, D. Banionis ir ki
ti, kurie neseniai keliavo su 
koncertais po visą Sovietų 
Sąjungą ir po ‘socialistinius' 
kraštus. Ir tai vis dėka ru
sų kalbos, kuri tapusi tarp
tautine kalba ir atidariusi 
duris į neaprėpiamus plo
tus.

Ksaveras Kairys vėl dro
žia, kad ‘buržuaziniais’ lai
kais Lietuva buvusi tik nu-

KOMUNIZMO STATYTOJAI 
KELMĖJ NE IŠ KELMO SPIRTI.

Kada mūsų "lituanistai” 
grįžta iš kursų prie Kapsu
ko vardo universiteto, jie 
sutartinai tvirtina: "propa
gandos nebuvo”. Jie, taip 
pat, sutartinai prisipažįsta, 
kad į kolūkį juos vežę, kad 
kolūkis padaręs gerą įspūdį!

Koks ryšys kolūkio su li
tuanistika ? Trumpas ir drū
tas: tai neišvengiama bol
ševikinėje veikloje politinė 
propaganda. Matykite: sta
tome laimingą ateitį dar
bo žmonėms! Pasidžiaukite 
"Potemkino kaimais"!

Tačiau mūsų "lituanistų" 
nenuvežė į Kelmės rajono 
šaltinių bei Kalnų kolūki
nes gyvulininkystės fermas. 
Bolševikai neparodė "komu
nizmo statybos” mandrybių 
kasdienėje jų šviesoje. Ne
parodė, į kokius akligatvius 
įvaro žmones bolševikinio 
"ūkininkavimo” chaosas; 
kaip "komunizmo statyba” 
demoralizuoja žmones, nu
stato juos vieną prieš kitą, 
paverčia priešais.

Nelengvas gyvenimas pri
verčia . . . vogti. Vagia visi. 
O kada įkliūva, vienas skun
džia kitą, šitą vagiliavimo 
grandinė atrasta ir aukš
čiau paminėtose fermose.

Veikė ten pavyzdinga, 
šauni, premijuota socialis
tinių lenktyniavimų laimė
jimais, nuolatinė pirmūnė 
fermos vadovė K. Navickie
nė. Ir, netikėtai, paaiškėjo 
didžiuliai pašarų išeikvoji
mai. Dabar Liaudies teis
mas turi fermos ieškinius. 
Pagal vieną ieškinį ieško iš 
buvusios pirmūnės 6000 
rublių. Pagal kitą: kitus 
tūkstančius. Iš sandėlių 
dingo 90 tonų šieno ir 177 
tonos siloso! Tuo tarpu K. 
Navickienė ir jos vyras nu
sipirko automobilį "Zaporo- 
žec” ii* naujus, "modernius” 
baldus. 

skurdusių kaimiečių kraš
tas su visai neišvystyta 
pramne, o dabar iš Lietuvos 
pramonės gaminiai einą net 
į 85 kraštus (žinoma, už
mirštant pasakyti, kad į 
‘plačiąją tėvynę’ ir kitus ‘so
cialistinius’ kraštus). Tai esą 
galima matyti ir iš parodų 
užsieniuose, tarp kitko ir 
Montrealio EXPO ’67, kur 
Lietuvos gaminiai užėmę žy
mią vietą. (Čia drg. Kairiui 
tektų priminti, kad Montre- 
alyje beveik visi Lietuvos 
gaminiai buvo štampuoti 
‘Made in USSR’). O dabar 
Danijos parodoje tarpe kitų 
eksponatų esą išstatytos ir 
kopijos 1918 m. komunis
tų leistos spaudos ir spau
dos, leistos pogrindyje ‘bur
žuazinės’ Lietuvos metais. 
(Tai tau ir eksponatai!).

Domas Šniukas tarp kitko 
įrodinėja, kaip pakito Lie
tuvos veidas. ‘Prieš II Pas. 
karą, sako jis, 75°/o Lietuvos 
gyventojų gyveno kaimuo
se, o dabar tas nuošimtis 
nukrito iki 45’. Daugumas 
Lietuvos gyventojų persikė
lę į miestus, kur ir gyveni
mo sąlygos geresnės, ir išpli
tusi pramonė juos vilioja su 
gerais uždarbiais. (ab)

Benerpliojant dingimą 
pašarų, kuriems iš kolūkio 
sandėlio išvežti neužteks 
daugelio stambių sunkveži
mių, atrodo, kad direktorius 
J. Genys tokių dingimų "ne
pastebėjęs”. Atrodo, kad 
"kerdžius miltus vežimais 
iš sandėlio vežė”. Buvę K. 
Navickienės priklausomybė
je darbininkai visaip turėjo 
jai įsiteikti: kyšiai, tam 
tikrų darbų nudirbimas, ir 
kt. Kiti net grindis, palie
pus, turėję plauti!

Pašarų apyskaitas nebu
vo sunku "suvesti”. Vietoj 
koncentruotų pašarų, vie
toj šieno, gyvulius šėrė 
šiaudais!

"Karvės ėdė grynus šiau
dus, o pašarų žiniaraščiai, 
pasirašyti zootechniko Bu- 
tenio, 'kvepėjo' silosu ir šie
nu”, rašo "Valstiečių laik
raščio” korespondentas K. 
Greblikas (nr. 104), plačiai 
aprašydamas kolūkinių va
gysčių grandinę, žemės ūkio 
darbuotojai dirbo sutarti
nai: ranka plovė ranką.

Visi bendrai "pasitarę, 
nutarėme šėrimo lapeliuose 
rašyti nesamus pašarus”.

Vagystėms iškilus, ūkio 
administracija stengėsi vis
ką suslėpti, sukeisti įkliuvu
sius asmenis, skirti kitus...

Kelmės komunizmo staty
tojai ne iš kelmo spirti. 
Ta "statyba” demoralizuoja 
žmones ir, kartu, juos pra
žudo.

Rodydami "lituanistams" 
parodai parengtą kolūkį, 
bolševikai įtikinėja "kapita
listinio” užsienio smegenė
les savo ekonominio bei mo
ralinio pranašumo blefu. 
Kelmės kolūkių darbuotojų 
demoralizacija rodo kolūki
nių "kombinacijų” pasaulį. 
Kiek tokių yra dar nepaste-

Vanda Stonkienė dainuoja Balfo baliuje, Clevelande, 
pritariant akordeonu Ąžuolui Stelmokui.

V. Bacevičiaus nuotrauka
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madtlagų

TARPNACIONALINIO 
'BENDRAVIMO’ PAVYZDYS 
SOVIETUOSE
Sovietinis okupantas Lie

tuvoje bijo lietuviško žodžio 
tauta. Jo vieton jie visur ki
ša nelietuvišką žodį nacija. 
Šita ‘nacija’ okupacine spau
da ir kalbėtojai mėgsta ope
ruoti, žodį ‘tautą’ paversda
mi ‘buržuazine atgyvena’. 
Todėl ir visokius sovietinių 
tautų organizuojamus bend
ravimus: meno žmonių gas
troles, mokslininkų konfe
rencijas, ir pan. sovietai no
riai vadina ‘tarpnacionali
niais’ bendravimais. Šie 
bendravimai organizuojami 
Maskvos iniciatyva, ir nie
kad negali, sakysim, lietu
viai dailininkai išdrįsti suor
ganizuoti savarankiai savo 
kūrinių parodą Tbilisi mies
te. Be Maskvos imprimatur 
jįe turi tupėti ant savo lak
tų, kol Maskva palieps: 
dėkis paveikslus, važiuok į 
Tbilisi...

Tačiau, vis dėlto, yra ir 
Sovietų valstybėje savaran
kus “tarpnacionalinis” bend
ravimas. Toks bendravimas 
klesti, bujoja ir, retkar
čiais pasiekia viešumą. Kal
bame apie neseniai paskelb
tą medžiagą, kurią surašė, 
irgi “tarpnacionaliniai”, 
TSRS prokuratūra ir LTSR 
Vidaus reikalų ministerija.

Buvo taip. Gruzinas Mi- 
rilašvili specializavosi per 

betų, dar neišaiškintų. Tai 
ne žmonės kalti, tai siste
ma čaižo režimo vergus.

(b. s.) 

papirkimus ir kyšius vykdy
ti tiktai ekonominėje sovie
tų sistemoje įmanomą nu
sikaltimą. Gamyklose visad 
yra gaminių užsakymai, 
būtinai nukreiptini pagal 
planą. Tuo tarpu šiuos nu
kreipimus pagal planą įma
noma keisti, panaudojus tam 
tikras malversacijas. Saky
sim, Kauno šilko kombina
tas privaląs savo gaminių 
nuošimtį duoti kitam kombi
natui. Šitą duoklę perra
šoma kito vardu. O vietoj 
nustatytos medžiagos, siun
čiama kita, menkesnės koky
bės. Arba ir visai nesiun- 
čiama, pasiteisinus dėl kokių 
nors pramanytų kliūčių.

Šitokia ‘operacija’ vadin- 
ma ‘fondinių medžiagų kei
timas’. Per tokią malversa- 
ciją aprūpinama prekėmis 
juodoji rinka. Nusuktos ‘fon
dinės medžiagos’ eina į juo
dąją rinką. Gruzinas Miriš- 
vili buvo tokių ‘operacijų’ 
specialistas. Jo operacijų ba
zė buvo gera jo uoslė, at
rasti stambius šulus, ku
riuos galima ‘patepti’, fondi
nes medžiagas perrašyti ki
tais pristatymo kanalais, o 
pelnu pasidalinti.

Tai puiki medžiaga krimi
naliniam romanui, arba sce
narijus kriminaliniam filmui. 
Sovietuose apie tai minima 
uždaruose teismo procesuo
se. Tiktai labai retai, norė
dami žmones pagąsdinti, 
skelbia apie tai su aiškiu 
tikslu - suversti industri
jos bėdas ant privačių suk
čių kaklo. Atseit: ekonomi
nė sistema gera, jei tik tų 
sukčių pas mus nebūtų...

"Tarpnacionalinis” bend
ravimas prasidėjo gruzinui 
Mirišvili pamačius Mask
vos parodoje, kad Kauno šil
ko kombinatas gamina gerus 
šilkus. Gruzinas susibičiulia
vo su kombinato komercinio 
skyriaus viršininku lietuviu 
Rūsiu. Šis suvedė gruziną 
su “Liettekstilprekybos” ba
zės vadovais rusais iš Vil
niaus Tiškovu ir Deniščiku.

“Tarpnacionalinė” grupe
lė: gruzinas, lietuvis ir du 
rusai, gerai pabaliavojo ir 
sutarė bendravimą apvaini
kuoti konkrečiais darbais. Į 
veikimą įjungė Kauno siuvi
mo fabriką ‘Saliut’, Kauno 
šilko bazės vadovą Cibuls- 
kį ir ‘Kauno audinių’ fabriko 
realizavimo skyriaus virši

ninką Kizilevičių.
Visaip sukinėdami ‘fondi

nių medžiagų’ paskirstymą 
tarp šių punktų ir įvairių 
miestų, ,‘tarpnacionalinio 
bendravimo’ praktikai per 
vieną ‘operaciją’ uždirbo 
115,000 rublių. Klijentams 
pagal jų užsakymus buvo 
duota žemos rūšies medžia
ga. Geros rūšies medžiaga, 
per Mirišvili rankas, iškelia
vo į juodąją rinką. Lietuvis 
Rūsys gavo 25000 rublių, 
rusas Deniščikas - 7500 rub
lių, lietuvis Kizilievičius -- 
8500 rublių ir t.t.

‘Fondinės medžiagos’ bu
vo siunčiamos Mirišvili duo
tais adresais. Tai buvo fikty- 
vinės organizacijos, kurių 
atstovai atsiimdavo stam
bias Kaune pagaminto šilko 
siuntas ir nukreipdavo, de
talizuodami, į juodos rin
kos krautuvėles. Šiame biz
nyje ranka ranką plovė ir 
kiekvienoj rankoj prilipdavo 
rubliai.

Nežinome, kaip sekėsi 
gruzinui Mirišvili kitose 
‘respublikose’. Prokuratūros 
tekstas duoda suprasti, kad 
tas Kauno epizodas, nėra jo 
debiutas. Pagal sovietinius 
įstatymus "fondinės medžia
gos perteikimas pašalinei or
ganizacijai” baudžiamas pa
gal kriminalinį statutą veiks 
mas. Itin įdomu ir komiš
ka matyti, kad ‘tarpnacio
nalinis’ bendravimas Sovie
tų valstybėje sukūrė būdin
gus sovietinei ekonominei 
suirutei nusikaltimus. Tokių 
laisvos industrijos ir laisvos 
rinkos valstybės nežino.

Mums tenka pastebėti, 
kad tikras to tipo nusikal
timų autorius yra pati So
vietų Sąjungos ekonominė 
sistema. Tai sistemai esant 
chroniškai stokoja prekių, 
chroniškai veikia juodoji 
rinka. Tiktai sovietinė ga
mybinė suirutė sukūrė to
kias sąvokas, kaip ‘defici
tinė prekė’, ‘fondinė medžia
ga’, ‘fondų laikymas’ ir ‘fon
dų paskirstymas’. Juk, jeigu 
medžiagų gamyba būtų lais
va, juodoji rinka dingtų 
per vieną naktį. Dabar, ok. 
Lietuvoje, kaip rašo Naujo
sios Akmenės cemento fab
riko korespondentai, trūks
ta... degtukų! Juos gauna iš 
po užustalės, juodoje rinko
je. Apie tai, net nesivar
žydamas, rašo ‘Valstiečių 
laikraštis’.

‘Tarpnacionalinių’ nusi
kaltimų autorius yra pati 
Sovietų valstybė. (zž)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _ _

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

LAPKRIČIO 10 D. Šv. Kazimie
ro m-los pietūs Nauj. parapijoje 
tuoj po pamaldų.

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.

LAPKRIČIO24 D. Kristaus 
Karaliaus šventė. Ruošia atei
tininkai.

GRUODŽIO 1 D. Tėvynės Gar
sų radijo 25 metų sukakties ban
ketas Lietuvių Namų salėje.
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LIETUVIU 
KONGRESO 
REZOLIUCIJOS

Amerikos Lietuvių Kon
greso, įvykusio 1974 m. rug
sėjo mėn. 28 ir 29 dienomis 
Chicagoje, Pick-Congress 
viešbuty, rezoliucijos:

1. Amerikos Lietuvių Kon 
gresas sveikina tautiečius 
pavergtoje tėvynėje, džiau
giasi jų pastangomis iš
saugoti lietuviškas . verty
bes, kiek tik tai įmanoma 
galingesnio kaimyno min
džiojamai tautai, ir linki ne
prarasti tikėjimo į laisvės 
aušrą.

Praėjo lenkiškųjų sutemų 
amžiai, praėjo caristinės nak 
ties šimtmetis, praeis ir ko
munistinės vergijos laikai.

Amerikos lietuviai nieka
dos nenustos talkinę paverg
tai tautai savo laisvę atgau
ti.

2. Amerikos Lietuvių Kon 
gresas, išklausęs Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
ko dr. Kazio Bobelio ir ki
tų valdybos narių praneši
mus ir diskusijas po jų, 
džiaugiasi valdybos atliktais 
darbais, naujais projektais, 
santykiais su lietuvių veiks
niais, pastangomis atnaujin
ti ALTos skyrius bei stip
rinti ALTos veiklą, reiš
kia pilniausi pasitikėjimą 
ALTos valdyba ir dėkoja 
ALTos pirmininkui ir kiek
vienam valdybos nariui už 
įdėtą darbą, o ALTą suda
rančioms organizacijoms už 
parinkimą atstovų, norinčių 
ir mokančių bendrą darbą 
dirbti.

3. Amerikos Lietuvių Kon 
gresas, išklausęs pranešimą 
apie dabartinę Amerikos 
lietuvių jaunimo veiklą ir 
nuotaikas, jį kviečia:

a) Pažinti lietuvių tautos 
praeitį ir Lietuvos kovas 
už krašto laisvę ir jos gy
ventojų teises.

b) studijuoti politinės lie
tuvių minties raidą, veikian 
čius ideologinius lietuvių 
susibūrimus, nes lietuvių 
tautos laisvės kovai gali būti 
naudingas gerai žiniomis ir 
ryžtu apsišarvavęs lietuvis,

c) pasirinkti savo minčiai 
ir širdžiai artimiausį ideolo
giniai visuomeninį junginį, 
įsitraukti į jo veiklą ir per 
jį įsijungti į bendrą ir vie
ningą lietuvių laisvinimo dar 
bą.

4. Amerikos Lietuvių Kon 
gresas prašo ALTos valdy
bą ieškoti naujų būdų kaip 
būtų galima daugiau jauni
mo įtraukti į ALTos vykdo
mą darbą.

5. Amerikos Lietuvių 
Kongresas įpareigoja Ame
rikos Lietuvių Tarybos val
dybą prašyti Valstybės De
partamentą, kad jei bus ta
riamasi dėl labiausiai privi
legijuotų tautų (most favor- 
ed nation) nuolaidų, tai Jung 
tinės Amerikos Valstybės 
turi reikalauti, kad Lietuvon 
siunčiamoms dovanoms bū
tų visai panaikinti muitai, 
kaip tai daroma kai kuriems 
kraštams.

ALT INFORMACIJA

PASIKEITIMAI 
VLIKO VADOVYBĖJ

Vliko Taryboje ir Valdy
boje įvyko kai kurie asmeni
nės sudėties pasikeitimai. 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos atstovui 
Pranui Vainauskui iš Tary
bos pasitraukus, savo nauju 
nariu Sąjunga paskyrė Sta
sį Lūšį; Tautinės Sąjungos 
atstovui Broniui Nemickui 
pasitraukus, savo nauju at
stovu Sąjūdis paskyrė Alek
sandrą Vakselį; Vliko Val
dybos nariui-sekretoriui Dzi 
kui prieš kurį metą iš Val
dybos pasitraukus, į jo vie
tą Taryba išrinko Stasį Ža- 
deikį, 1949-1960 metais dir
busį Lietuvos Atstovybėje 
Washingtone ir apie trejus 
metus Vliko Taryboje atsto
vavusį Lietuvos Ūkininkų 
Partiją. Dėl įvairių prie-

KANAPOS IIETUVIŲ ŽINIOS MĖLIS

PAMINĖJO ŽEMĖS ŪKIO 
AKADEMIJOS SUKAKTĮ

Šiais metais suėjo 50 metų 
nuo Žemės Ūkio Akademi
jos įsteigimo Dotnuvoje, 
tai Kanadoje gyvenantieji 
tos Akademijos auklėtiniai- 
agronomai sumanė tos moks 
lo įstaigos sukaktuves tinka
mai paminėti. Turbūt Kana
doje daugiausia jų ir gyve
na.

Prieš tai agr. dr. B. Po
vilaitis, per du Tėv. Žibu
rių numerius (38 ir 39) pla
čiau parašė apie Akademi
jos įsteigimą, mokslo link
mę, mokomąjį personalą. 
Straipsniai buvo iliustruoti 
Akademijos rektorių foto
grafijomis. Rektoriais buvo: 
P. Matulionis 1924-28, J. 
Tonkūnas 1928-34, V. Vil
kaitis 1934,40, J. Kriščiūnas 
ir A. Kondrotas 1941, ir B. 
Vitkus 1941-44. Sovietams 
antrą sykį okupavus Lietu
vą, ŽŪA buvo perkelta iš 
Dotnuvos į Kauną, o 1969 
m. perkelta į naujas specia- 

žasčių politinei komisijai 
iš penkių narių sumažėjus 
iki dviejų - (Bronius Bieliu- 
kas ir dr. Bronius Radziva- 
nas), Taryba į šią komisiją 
išrinko: Stasį Lūšį, Juozą Pa 
žemėną ir Stasį Žadeikį. 

John Ufner
Cleveland District Sales Manager

"Clevelando naujuose rapid transit 
vagonuose Jūs patirsite naujos rūšies 
pasivažinėjimą... viduj mūsų 
nerūdijančio plieno/'

Miesto transportacija traukiniais turėtų būti 
daug malonesnė ateityje . . . dėka State-of-the- 
Art Cars, kurie dabar yra demonstruojami 
čia Clevelande.
Mes Republic Steel esame išdidūs būdami dalimi 
šios išskirtinos pažangos traukinių judėjime . . . 
ir tuo, kad mūsų-centro miestas yra parinktas 
šito supažindinimui publikai, kuri bus 
aptarnaujama.
Boeing Vertol Company buvo parinkta U.S. 
Department of Transportation’s Urban Mass 
Transportation Administration (UMTA) 
išvystyti "geriausius rail transit vagonus kokius 
dabartinė technika gali duoti." Rezultatas: 
State-of-the-Art Cars . .. pirmas žingsnis 
UMTA’s Urban Rapid Rail Program skirtos 
atlikti prasmingus pagerinimus žmonių 
judėjime. Boeing pasirinko the St. Louis Car

Division of General Steel Industries vagonų 
gamybai.
"Republic Steel’s ENDURO® 14-gage stainless 
su specialiu užbaigimu buvo parinktas traukinių 
vagonų konstrukcijai”, sakė gamintojai. 
"Stainless duoda ilgalaikį gražiai atrodantį 
vagoną. Ir plieno pristatymas ir patarnavimas 
buvo taip pat gal labai svarbu. Kada pakeitimai 
buvo reikalingi. Republic atsakė greitai ir atliko 
pažadėtu laiku.”
Tokių problemų išsprendimas yra dalis naujos 
Republic Steel filosofijos . . . tokios, kuri atsako 
klijentų reikalavimams. Koks bebūtų reikalin
gumas nerūdijančio plieno . . . plokštėse, 
juostuose, vamzdžiuose ar specialiose sekcijose, 
mes esame pasiruošę Jums padėti.
Dėl pilno ”State-of-the-Art” vagonų aprašymo, 
rašykite Republic Steel (’orporation, 
Department 1411. Cleveland, Ohio 44101,

RcpuliHcsteel

liai pastatytas patalpas No
reikiškių dvare (buv. dr. P. 
Karvelio), netoli Kauno. Į 
dabartinę ŽŪA, be agrono
mijos mokslo, dar įjungta 
miškininkystė, hydromelio- 
racija, žemėtvarka, žemės 
ūkio mechanizacija ir eko
nomija.

Minėjimas įvyko rugsė
jo 29 d. Toronto Lietuvių 
Namuose, kur dalyvavo su
važiavę iš įvairių vietų 
akademikai ir jų svečiai -- vi
so apie 50 žmonių. Bažnyčio
je buvo atlaikytos mišios 
už Sibiro tremtyje miru
sius Akademijos profeso
rius: V. Vilkaitį, S. Vilkai- 
tienę, kun. F. Kemešį ir Lie
tuvoj mirusį (grįžusį iš trem
ties) prof. J. Tonkūną.

Suvažiavimą atidarė agr.
B. Povilaitis, pristatęs žy
mesnius svečius. Invokaciją 
perskaitė kun. A. Simanavi
čius. Sveikino kons. J. Žmui- 
dzinas, LB Apyl. pirm. A. 
Puteris ir raštu - buv. rek
torius B. Vitkus. Paskaitą 
skaitė agr. dr. P. Lukoševi
čius iš Montrealio, kuris vie
nintelis iš agronomų dirba 
Kanadoje savo specialybėje. 
(Jis Akademijoj mokinosi 
tik metus prieš bėgimą, bai
gė agronomijos mokslą Bon

os u-te, o doktoratą padarė 
McGill u-te Montrealyje). 
Jo paskaitoje buvo paliesta 
daug dalykų iš šių laikų gy
venimo ryšyje su agronomo 
vaidmeniu, bet tai palaidos 
mintys, kurios sunkiai rišo
si. Esą agronomas visų pir
ma yra žmogus, patarėjas 
ir gelbėtojas žmonijos nuo 
bado. Maisto gamyba eina 
artimetine progresija, o 
žmonės dauginasi geometri
ne progresija, tai čia ir bus 
agronomo užduotis surasti 
gyvybėms maisto. Didelės 
maisto atsargos yra jūrų au
galuose. Žmogaus gyvybei 
palaikyti nereikalinga daug 
maisto, bet žmogaus gobšu
mui nėra ribos. Maisto at
sargų paskirstymas ir tarpi
ninkai priverčia daug neišsi
vysčiusių kraštų žmonių ba
dauti, o šiame kontinente 
nėra kur to maisto dėti. Ar 
reikia žmogui tiek daug 
dirbti? Dvi darbo dienos į 
savaitę nėra utopija, mes 
dar sulauksime trijų darbo 
dienų savaitę.

Toliau prelegentas palie
tė Akademijos auklėtinių 
darbą ir žemės ūkio kultū
ros kėlimą Lietuvoje, užbai
gęs paskaitą Jaunųjų ūkinin
kų ratelių šūkiu: “Mes išei
nam į darbą didį, mums dar
bo dienų permažai”. Nei 
prelegentas nei Povilaitis 
nepaminėjo kiek gi Ž.Ū. 
Akademija išleido diplomuo
tų agronomų. Prieš Akade
miją veikęs Dotnuvos Že
mės Ūkio Technikumas yra

BRAŽINSKAI DĖKOJA
Pranas ir Algirdas Bra

žinskai atsiuntė Amerikos 
lietuviams tokią padėką:

“1974 m. rugsėjo 27 d. 
Ankaroje įvyko 24 ir pasku
tinis mūsų teismo posėdis, 
galutinai patvirtinęs mums 
amnestijos įstatymo pritai
kymo teisėtumą. Tuo būdu 
buvo baigta ilgai Turkijos 
teismuose trukusi politinė 
byla. Mes, 1970 m. spalio 
15 d. prasiveržę pro geleži
nę uždangą, pagaliau nuo 
1974 m. gegužės 21 d. tapo
me visiškai laisvi. Rugsėjo 
27 d. teismo posėdis tą fak
tą dar kartą patvirtino, at
mesdamas rusų protestus.

Šia proga mes norėtume 
išreikšti nuoširdžią padėką 
visiems mus ilgoje, sunkioje 

išleidęs 139 agronomus, 65 
miškininkus ir 43 kultūrtech 
nikus.

Po paskaitos vyko vaišės, 
kurių metu buvo pasakyta 
daugiau kalbų, prisiminimų 
ir padėkų. Už suvažiavimo 
organizavimą dėkota pirm. 
Povilaičiui, o už vaišes p. 
Sondienei, Kecioriui ir ki
tiems. Baigiant vaišes, agr. 
Garbačiauskui pasiūlius, su
giedota “Gaudeamus igitur”, 
o ypač stipriai rėkta priėjus 
posmą “Vivat Akademija, 
vivat profesores”, nes tai li
kusių akademikų jaunystės 
aidas. 

kovoje rėmusiems tautie
čiams. Mes, Lietuvos lais
vės kovotojai Pranas ir Al
girdas Bražinskai, iškalėję 
beveik ketverius metus, vi
suomet jautėme savo laisvų
jų tautiečių moralinę ir me
džiaginę paramą, kurios mes 
niekad nepamiršime. Ypa
čiai esame dėkingi už orga
nizuotą laiškų, telegramų, 
peticijų Turkijos vyriausy
bei siuntimo žygį, kuris pa
greitino mūsų išlaisvinimą ir 
išgarsino Lietuvos proble
mą. Tariame nuoširdų lie
tuvišką ačiū!”

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

MACHINE REPAIRMAN 
MILLWRIGHTS 

and
ELECTRICIANS

Mušt possess a journeymans 
card or show proof of eight 
years work in that classifica- 
tion. We pay competitive wages 
and offer an excellent fringe 
benefit package. Please apply 
at Personnel Office:

MUSKEGON MOTOR 
SPECIALITIES CO. 

2314 Tyson St.
Jackson, Mich. 49203 

517-787-6022

An Equnl Opportunity Employer 
(79-81)



CUYAHOGA APSKRITIES 
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBO 

REMIAMI KANDIDATAI
JAV SENATORIUS

John Glenn
OHIO GUBERNATORIUS

John J. Gilligan
OHIO VICEGUBERNATORIUS

Richard F. Celeste
20-o DISTRIKTO KONGRESO ATSTOVAS

James V. Stanton
22- to DISTRIKTO KONGRESO ATSTOVAS

Charles A. Vanile
23- o DISTRIKTO KONGRESO ATSTOVAS

Ronald M. Mottl
25-o DISTRIKTO OHIO VALSTIJOS SENATORIUS

Anthony J. Celebrezze, Jr.
31-o DISTRIKTO OHIO VALSTIJOS SENATORIUS

John T. McCormack
5-o DISTRIKTO OHIO VALSTIJOS ATSTOVAS

Francine M. Panehal
17- o DISTRIKTO OHIO VALSTIJOS ATSTOVAS

Virginia Aveni
18- o DISTRIKTO OHIO VALSTIJOS ATSTOVAS

Dennis Edward Eckart
OHIO VALSTIJOS VYRIAUSIAS TEISĖJAS

Frank D. Celebrezze
CUYAHOGA APSKRITIES APELIACIJOS TEISMO 

TEISĖJAS

Edward F. Katalina*
CUYAHOGA APSKRITIES TEISĖJAI

Burt Griffin 
Charles T. Brown
Phillip C. Barragate
Eugene J. Sawicki 
Edward J. Sullivan 
James D. Sweeney

CUYAHOGA APSKRITIES KOMISIJONIERIUS

Joseph W. Bartunek

Liet. Dem. Klubo apmokėtas politinis skelbimas.
18009 Lake Shore Blvd., Cleveland, Q. 44119, Jonas Nasvytis.

BALSUOTOJO VADOVAS
šiuose rinkimuose jūs negalite pamiršti teisėjų!
Jeigu Jūs norite tikro teisingumo, balsuokite už The 
Bar Association of Greater Cleveland’s remiamus 

kandidatus lapkričio 5 d.
SUPREME COURT OF OHIO

C. William O’Neill, Chief Justice 
Frank D. Celebrezze, Justice 
Thomas M. Herbert, Justice
COURT OF APPEALS

Thoma J. Parrino Alvin M. Krenzler 
John M. Manos Leo A. Jackson

COURT OF COMMON PLEAS
John W. Patton 
Joseph J. Nahra 
Phillip C. Barragate 
Leo M. Spellacy 
Frank J. Gorman

Burt W. Griffin
Harry Jaffe
Rov F. McMahon 
Eugene J. Savicki 
James F. Kilcoyne

DOMESTIC RELATIONS COURT
Francis V. May Herbert R. Whiting

JUVENILE COURT
Angelo J. Gagliardo

Išrinkite gerus teisėjus — Jūsų halsas gali nulemti 
skirtumą*

The Bar Assn. of Gr. Cleveland Judicial Selection Comm..
Robi. D. Archibald, Chmn., 2225 Covenlry Rd.. Cleveland Htn . Ohio

LITHUANIAN AMERICAN DEMOCRATIC CLUB 
OF CUYAHOGA COUNTY

ENDORSES AND ASKS YOUR 

SUPPORT AND VOTE 

FOR

JOHN T.

McCORMACK
STATĖ SENATOR 

(DISTRICT 31)

LITHUANIAN AMERICAN DEMOCRATIC CLUB. JONAS NASVYTIS.
18009 LAKE SHORE BLVD., CLEVELAND. OHIO

DIRVA

Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininkas Tėv. dr. 
Leonardas Andriekus, 0FM, kuris kartu yra ir pranciš
konų (leidėjų) atstovas prie Aidų redakcijos, būdamas 
Clevelande aplankė Dirvos redakciją ir i svečių knygą 
įrašė šiuos linkėjimus: "Geriausios sėkmės Dirvai ir jos 
redaktoriui-bičiuliui Vytautui Gedgaudui”.

Erikos ir Alfonso Steponavičiaus namuose spalio 19 d. 
susirinko gražus būrys buvusių Hanau stovyklos gyven
tojų, prisiminti stovyklinį gyvenimą. Į pobūvį atvyko ir 
viešnia, buvusi hanavietė, sol. Gina Čapkauskienė, tuo 
laiku koncertavusi Clevelande. V. Bacevičiaus nuotrauka

ENDORSED DEMOCRAT . . .

CELESTE

lieutenant governor ’74

RICHARD F. CELESTE . j . More than just a name! 

EXPERIENCE:
• Completing his second term as a member of the

Ohio House of Representatives.
• Majority Whip of the Ohio House.
• Leader of the Cuyahoga County Democratic Delegation.
• A former member of the Foreign Service under
• Presidents Kennedy and Johnson
• President National Housing Corp.

ENDORSED BY
• OHIO DEMOCRATIC PARTY
• OHIO STATĖ AFL-CIO
• UNITED AUTO WORKERŠ
• POLISH AMERICANS INC.
• SLOVAK DEMOCRATIC UNION
• NORTHERN ITALIAN CLUB
• WAECHTER & ANZEIGER
• CLEVELAND PRESS
• CLEVELAND PLAIN DEALER
• COSMOPOL1TAN DEMOCRATIC LEAGUE
• HUNGARIAN DEMOCRATIC LEAGUE

Vote on November 5th

RICHARD F. CELESTE
lieutenant governor

Citizenn for Cele»te / J. Griffin WeM, Treaa. 
247 Abbot / Columbu*. Ohio 4)085

• Clevelando Tėvynės 
Garsų radijas, minėdamas 
savo veiklos 25 metų sukak
tį, gruodžio 1 Lietuvių na
mų salėje rengia banketą.

Sidabrinės sukakties 
šventėje pagrindinį žodį pa
sakys buvęs Amerikos Bal
so lietuvių skyriaus vyr. 
direktorius dr. Kostas R. 
Jurgėla. Kalbėtojas yra ad
vokatas. istorikas, knygų 
autorius. Nuo 1951 iki 1974 
dr. Jurgėla vadovavo Ame
rikos Balso lietuviškųjų ra
dijo laidų štabui.

• Apdraudoe reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
len| tel. 531-2211.

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

1974 m. lapkričio 1 d.
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TAUTYBES REMIA

FERGUSON

Tautybių komitetas ragina Jus balsuoti už Tho
mas E. Ferguson, demokratų kandidatą Auditor of 
Statė pareigoms, šios pareigos reikalingos .asmens 
nuodugniai pasiruošusio ir patyrusio sąskaityboje. 
Ferguson turi virš 30 metų sąskaityboje patyrimą. 
Jis dirbo kaip tax consultant, accounting represen- 
tative ir kaip assistant treasurer of the Statė of Ohio 
nuo 1959 iki 1963. Vėliau jis tapo District Director 
of the U.S. Commerce Department. Dabar šiuo metu 
yra Deputy Auditor of Statė. Tai davė jam nuosek
lią patirtį darbe.

Thomas E. Ferguson yra vienintelis kandidatas, 
kuris atsako į aukštus patirties reikalavimus reika
lingus šioms pareigoms. ”Mano tikslas”, sako Fer
guson rekordu tiesumu, teisingumu ir garbingumu”.

Prieš paskutinius rinkimus Ferguson žadėjo su
stabdyti Ohio paskolų skandalą. Skandalai yra su
stabdyti. Ferguson administracija išpildė savo rin
kiminį pažadą savo balsuotojams.

BALSUOKITE Už DEMOKRATĄ 
THOMAS E. FERGUSON

AUDITOR OF STATĖ

X THOMAS E. FERGUSOlT

Joseph Kocab. Chmn., Nniiomtlilicn Comm. 
4501 Cullrn Dr.. Cleveland. Ohio 44105

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus.

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliariu* taupymo indėliu* 
mokama $lA%

Už terminuotus taupymo pažymėjimu* 
mokama (įYz°/° —1^2^

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20.000.

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

parduodami JAV bonai.
*

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland. Ohio 14103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd.. University Hts., Ohio 44121

*

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

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BALFO 30 METU
SUKAKTIES
MINĖJIMAS

VIRŠ 40 MILIJONŲ AMERIKIEČIŲ 
ETNINES KILMES REIKALINGI 

STIPRAUS BALSO U.S. SENATE

(Atkelta iš 1 psl.) 
vas dalykas R. Schumano 
Papiltoms op. 2 įrodė pianis
to gerą ir rūpestingą pasi
ruošimą ir menininko su
brendimą. V. Puškorius sa
vo stropumu ir darbštumu, 
savo ramia ir užtikrinta lai
kysena yra gerame kelyje.

Didžiulį pasisekimą turė
jo viešnia iš Chicagos so
listė Vanda Stankienė ir jos 
muzikinis palydovas Ąžuo
las Stelmokas su savo akor
deonu ir garsintuvais. Dai
nininkė savo simpatingu 
kontraltu primena kadaise 
garsią Žara Lander. Bet 
Vanda įdeda daugiau vaidy
bos ir lietuviškos širdies ši
limos. Ji padainavo jau se
nai, senai girdėtų Šaba- 
niausko ‘šlagerių’ ir primi
nė anas toli pasilikusias jau
nąsias dienas. Publika vis 
dar šaukė “daugiau, dau
giau”. Ir tų “daugiau” bu
vo, nes solistė ir nemažą da
lį šokių dainavo. Až. Stel
mokas ir jo draugai savo 
lietuviškomis melodijomis ir 
solistė sukūrė labai jaukią 
nuotaiką. Net gi nešokan
tiems buvo malonu pasiklau
syti. Šioje vietoje turime 
paminėti, kad V. Stankie
nė nei už kelionę nei už dai
navimą neėmė jai priklau
sančio honoraro -- parėmė 
Balfą.

Bene didžiausią naštą ba
liuje, kaip paprastai, nešė 
mielos šeimininkės - Ohio 
Apygardos Balfo direktorė 
ir skyriaus valdybos narė 
O. Jokūbaitienė ir jos talki
ninkės. Gaminiai buvo pir
maklasiai.

Visą programą ir visus 
šventės rengimo darbus, 
pravedė skyriaus pirminin
kas V. Akelaitis ir valdy
ba - Br. Gražulis, O. 
Jokūbaitienė, V. Jokūbai
tis, A. Puškoriūtė, V. Ste
ponavičius ir A. Styra. Mi
nėjimo rėmėjų, atsiuntusių 
pasveikinimus ir aukas, są
rašas gana ilgas: 16 organi
zacijų ir 12 paskirų asmenų. 
Buvo ir loterija, atnešusi 
pelno Balfo reikalams. Lote
rijai dovanas skyrė: Br. ir 
Akv. Gražuliai, Baltic De- 
licatessen sav. p. Urbonavi
čienė ir Zen. Dučmanas.

Rengėjai prašė viešai pa
dėkoti Dirvai už nuoširdų 
rėmimą šventės ruošos dar
bo ir tikrai už malonų bend
radarbiavimą visuose Balfo 
reikaluose.

PASVEIKINO DR.
D. TAMULIONYTĘ

Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos tėvų komitetas, mo
kytojai ir būrys pakviestų
jų svečių ir giminių susi
rinko spalio 27 d. mokyklos

Vysk. M. Valančiaus litu
anistinė mokykla, įsteigta

Danguolei Tamulionytei gavus iš prancūzą literatū
ros daktaro diplomą, buvo suruoštos vaišės, kuriose da
lyvavo būrys giminią ir Clevelando visuomenininką. 
Nuotraukoje iš kairės: S. Barzdukas, dr. M. Žilinskie
nė, A. Tamulionis, dr. D. Tamulionytė, V. Tamulionienė, 
S. Radzevičiūtė ir kt. v. Bacevičiaus nuotrauka

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

RALPH J. PERK — Jūsų atstovas Washingtone

A.A. kapitono Tado Neuros motina Malvina kalbasi 
su R. Kudukiu. V. Bacevičiaus nuotrauka

Praeitą sekmadienį, spalio 27 d., Brunsunck, Ohio, 
buvo atidarytas jaunimo centras su maudymosi basei
nu ir čiuožykla, kuris vietos gyventoją pageidavimu pa
vadintas kapitono Tado Neuros vardu, pirmojo Bruns- 
wicko jaunuolio žuvusio Vietnamo kare. Neurų šeima 
lietuvių, kolonijoje plačiai žinoma kaip nuoširdi įvairią 
darbą rėmėja. Iškilmėse dalyvavo Clevelando miesto vie
šąją įmonią direktorius R. Kudukis, kuris visą lietuvių 
vardu pasveikino a.a. kpt. Tado Nueros šeimą ir pa
dėkojo Brunsuicko gyventojams už suteiktą garbę lietu- 
vią kilmės jaunuoliui. Nuotraukoje R. Kudukis kalba 
susirinkusiems į centro atidarymo iškilmes.
r

bibliotekos kambaryje pa
sidžiaugti jaunos mokytojos, 
įgijusios filosofijos ir kal
bų mokslo daktarės laipsnį 
Danguolės Tamulionytės lai
mėjimu. Taikliu ir elegantiš
ku žodžiu jaunąją daktarę 
susirinkusiems pristatė mo
kyklos direktorė Aurelija 
Balašaitienė. Sveikinimus su 
gintarinėmis dovanomis įtei
kė buv. tėvų komiteto pir
mininkas V. Palūnas.

Bendruomenės apylinkės 
švietimo vadovas ir Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los direktorius Pr. Karalius 
iškėlė aikštėn mokytojos 
Tamulionytės nuopelnus, 
sėkmingai dirbant su lietu
vių nemokančių lietuviškai 
grupėmis. Ji vykdo gražią 
misiją: grąžinti lietuviškai 
šeimai tuos žmones, kurie ne 
mokėdami savo tėvų kalbos 
pradeda nutolti nuo bend
ruomenės.

Giminių ir artimųjų var
du kalbėjo Danguolės teta ir 
krikšto motina St. Radzevi
čiūtė ir Danguolės tėvas 
mok. Antanas Tamulionis. 
Pobūvyje buvęs kun. Dze- 
goraitis prieš ir po valgio 
sukalbėjo gražias maldas.

Mokyklos ‘veteranas’ St. 
Barzdukas, gavęs ‘žodį’, vie
toj jo pradėjo dainą, kuriai 
visi pobūvio dalyviai prita
rė.

**♦

1949 m., šiais metais minės 
savo sidabrinį jubiliejų. Var
gingai pradėjusi pirmuosius 
savo žingsnius, vėliau išsi
vysčiusi į dižiulę lietuviš
kojo mokslo įstaigą ir ge
rais laikais turėjusi net 200- 
250 mokinių, šiais mokslo 
metais turi 80 mokinių, tame 
skaičiuje 27 lietuvių kalbos 
kursų lankytojus Lietuvių 
namuose. Mokykloje išeina
mas pilnas aukštesniosios 
mokyklos 12 metų kursas. 
Mokyklai vadovauja p. Au
relija Balašaitienė. Moky
tojai: St. Barzdukas, Kęs
tutis Civinskas, mok. Dilba, 
Živilė Kliorytė, mok. Oren- 
tienė, mok. O. Žilinskienė 
ir mok. Dr. Danguolė Tamu
lionytė. Tėvų komiteto pir
mininkė E. Alšėnienė. Mo
kykla turi labai geras dar
bo sąlygas, nes jai leista 
naudotis ir būti šeimininke 
ne tik buvusios Šv. Jurgio 
parapijinės mokyklos patal
pomis, bet ir vertingomis 
mokslo priemonėmis ir di
džiule biblioteka. Lietuviš
kų knygų lentynose taip 
pat gausu brangių leidinių: 
Lietuviškoji Enciklopedija, 
Mūsų Lietuva ir kitos kny
gos. (pk)

• Kariuomenės šventės 
minėjimas-balius įvyks š. 
m. lapkričio mėn. 23 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių Namų salėje. 
Rengia LKVS Ramovė Cle
velando skyrius.

Meninę dalį atliks Ramo
vės vyrų choras. Bilieto kai
na asmeniui 10 dol. Prašome 
iš anksto užsisakyti vietas 
pas A. Jonaitį 531-4608 ir 
P. Mainelį 692-1690. šokiam 
gros Serbų orkestras.

Ralph Perk yra vienas iš mūsų. Jis yra nuolankus, sunkiai dirbąs asmuo, 
kuris savo gyvenimą paskyrė patarnavimui kitietns. Laike 22 metų renkamos 
viešos tarnybos, jis pasiekė rekordą garbingos ir išskirtinos veiklos kaip Cleve
land City Councilman, Cuyahoga County Auditor ir Mayor of Cleveland.

Ralph Per yra išdidus savo etnine kilme. Jis supranta, kad Amerika yra 
imigrantų tauta — imigrantų, kurie pastatė šį didžiulį kraštą krauju, pra
kaitu ir ašaromis.

Tai buvo Ralph Perk kuris suorganizavo Nationalities Movement of 
Ohio, kad mes turėtumėme balsą sprendžiant ateitį mūsą miesto, valstybės ir 
krašto. Jis yra aktyvus narys daugelio grupių ir organizacijų. Ralph Perk kal
bės už visus etninius amerikiečius U.S. Senate.

šis pasišventęs visuomenės tarnas sėkmingai tvarkė gyvybinius klausimus 
ir problemas mūsų visuomenės. Ir jis pilnai supranta sunkumus mėginant už
tikrinti padorius namus šeimai. Jis žino, kad neatsakingas vyriausybės išlaidu
mas uždeda papildomą naštą sąžiningiems sunkiai dirbantiems žmonėms.

Amerika yra dabar finansinėje ir moralinėje krizėje, labiau negu kada. 
Sąžiningi ir suprantą atstovai yra desperatiškai reikalingi Washingtone, kad 
išvairuotų mūsų valstybės laivą atgal į tikrąjį kelią.

Ralph Perk įrodė savo pajėgumą tvarkyti tas pačias problemas čia vie
toje Clevelande. Jis davė moralinę vadovystę, kuri išlaikė Clevelandą spren
džiant sunkias problemas. Ir imant visa tai pagrindan, balsuokite su pasididžia
vimu už savo etninį kandidatą — balsuokite už RALPH J. PERK for UNITED 
STATĖS SENATE.

SPONSORED BY: People for Perk Committee. Nicholau A. Bucur,, 
Chairman, 10206 Clifton Blvd., Cleveland, Ohio 44102 

GEORGE MALSKIS, CO-CHAIRMAN

• Edward F. Katalinas 
kandidatuoja į Cuyahoga 
apskrities apeliacijos teismo 
teisėjus. Lietuvių demokra
tų klubas prašo visų lietu
vių lapkričio 5 rinkimuose 
už jį balsuoti. (Sk.)

• Vaikai reikalingi biblio
tekų. Bet kad jos galėtų iš
silaikyti ir įsigyti naujų 
knygų, balsuokite už Issue
6. Tas jums kaštuos tik 15 
c. savaitei, arba $7.50 į me
tus. Už tų sumą vaikui ga
lite nupirkti tik vieną kny
gą, tuo tarpu bibliotekoje 
jis ras daugiau. (Sk.)

• Thomas E. Ferguson, 
kandidatuojąs į Statė Audi
tor, yra remiamas buv. JAV 
ambasadoriaus John A. Gro- 
nouski. Jis sako, kad Fer
guson yra labiausiai kvali
fikuotas asmuo užimti šiai 
vietai. Ferguson remia de
mokratų partija ir kitos or
ganizacijos. (Sk.)

ji

• Richard F. Celeste, val
stijos atstovas, kandidatuo
ja demokratų sąraše į Ohio 
lieutenant governor vietą. 
Jis baigęs Yale universitetą, 
studijavo Oxford universi
tete. Jis aktyvus įvairiose 
organizacijose. (Sk.)

• Eugene J. Sawicki kan
didatuoja naujam terminui 
į Court of Common Pleas 
teisėjus. Jis buvo tris ter
minus Ohio House of Repre- 
sentatives, du terminus 
Ohio Senate, šešerius metus 
Cleveland Municipal Judge 
Pleas Judge. Jis yra pilnai 
kvalifikuotas būti perrink
tas naujam terminui lapkri
čio 5 d. (Sk.)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

NUOTAIKINGAS ALT S-gos 
CHICAGOS SKYRIAUS

SUSIRINKIMAS
Pirmasis po vasaros lai

kotarpio ir poilsiavimo Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos skyriaus susirinki
mas įvyko spalio 20 d. Lie
tuvių Tautinių Namų pas
togėje. Dalyvavo apie 40 na
rių, tai, palyginti vidurkis, 
bet galėtų dalyvauti žymiai 
daugiau, nes narių sąrašuo
se esame daug daugiau var
dų. Ar jų dalis jau pavargę 
ir nebesidomi skyriaus veik
la, ar jie laikosi užsklęsti 
ano meto valdybos, norėju
sios visus pasyviuosius na
rius išbraukti iš sąrašų?

Susirinkimą pradėjo vald. 
pirmininkas Petras Bučas, 
sveikindamas susirinkusius 
ir kviesdamas su nauja ener
gija jungtis į lietuviškąjį 
darbą, talkinant savo pasiū
lymais ir patarimais sky
riaus valdybai, ieškant ge
riausių darbo metodų. To
liau susirinkimą vesti pa
kviestas - Teodoras Blins- 
trubas, sekretoriauti -- Pet
ras Vėbra. Pagarsinus buv. 
susirinkimo protokolą, S-gos 
valdybos bendraraščius, tei
sininkas dr. Kazys Šidlaus
kas skaitė trumpą paskai
tą apie testamentų suda
rymą, valstijos praktiką tes
tamentus vykdant bei gali
mas nuoskaudas tiek testa- 
toriaus valiai, tiek jo pali
kuonims. Paskata pradėta 
gražiu sarkazmu, esą jis ga
vęs uždavinį paskaityti “ką 
nors iš aktualios teisminės 
srities”, galįs kalbėti apie 
Watergate rutiną, apie by
las JAV politikams ir kt. sri
tis... Įvadui prelegentas pa- 
sirenkąs vesti pokalbį apie 
testamentus, nes ir šis ter
minas kvietėjų jam buvęs 
paminėtas.

Toliau Dr. K. Šidlauskas 
nusakė Illinois valstijos tes
tamentų sudarymo formas ir 
institucijas juos vykdančius, 
kaip lygiai reikalingus sumo
kėti vykdymo mokesčius, iš
laidas. Išvadoje, prelegen
tas pareiškė būtiną reikalą 
testamentus sudaryti kiek
vienam viengungiui asme
niui, ypač neturinčiam savo 
artimų giminių, gyvenan
čių šiame krašte. Taip pat 
tiems asmenims, kurių pali
kimo vertė prašoka vidur
kį, atseit, vertinama arti 
šimto tūkstančių ar dau
giau.

Susirinkimo dalyviai itin 
domėjosi prelegento minti
mis ir pateikė eilę praktiš
kų klausimų, kaip reikėtų 
tą ar kitą klausimą tes
tamentu sutvarkyti. Vienas 
iš įdomesnių bendrinių klau
simų buvo, kaip galima tes
tamentu palikti kokį nors 
kapitalą ar turtą testato- 
riaus norimoms lietuvių ins
titucijoms, organizacijoms. 
Šį ir kitus klapsimus, sek
damas įstatymo raidę ir 
savo paties turimą praktiką, 
atsakė prelegentas. Pokal
bio pabaigoje Dr. K. Šidlaus
kas padėkos ženklan susi
laukė klausytojų ilgų ploji
mų.

Einamuose reikaluose, 
vald. pirm. P. Bučas apžvel
gė vietos organizacijų at
stovų jungtinio komiteto, 
surengusio Prezidento An
tano Smetonos minėjimą 
Chicagoje, darbą ir pasigė
rėjo geru uždavinio atliki
mu. M. Valiukėnui skyriaus 
atstovui minimame komite
te, pareiškė padėką. Ta pro
ga iškilo Lietuvių Bendruo
menės užimtoji linija Pre
zidento Antano Smetonos at 
žvilgiu, talpinant Pasaulio 
Lietuvyje anoniminį straips
nelį... Susirinkimas, palikda
mas tiek šio straipsnelio 
autorių, tiek kitus panašius 
grupinius dogmatikus nuoš- 
ly, apgailestavo, kad juos, 
tegu ir su pastabomis, re
mia Pasaulio Lietuvio re
daktorius ir LB vadovai, 
nes nei vienas jų nepareiš
kė kitokio nusistatymo. 
Skyr. valdyba įpareigota 
dėlto pareikšti Lietuvių 
Bendruomenei protestą.

Po susirinkimo, visi jo da
lyviai ir svečiai, pasiliko il
gesniems pokalbiams prie 
kavos. (vj)

• DR. ANTANAS BUT
KUS “Tautinės minties ke
liu” ruošiamam leidiniui au
kojo 50 dol. įsijungdamas į 
garbės prenumeratorių eilę.

• PIANISTĖ RAIMON - 
DA APEIKYTĖ, gyv. Los 
Angeles, susižiedavo su inž. 
Algiu Gumausku, gyv. Cu- 
pertino, Calif.

• DANIELIUS MARTIN- 
KUS, ilgametis Omahos gy-

ventojas, jau nuo vasaros 
yra išsikėlęs iš Omahos prie 
Ozarks ežero, kur turi įsigi
jęs nemažą žemės plotą ir 
ten ruošia jaukias vasaroji
mui patalpas. Vietovė pava
dinta Baltic Village.

• Muz. Stasys Sližys pri
imtas į Michigano Operos 
Chorą ir lapkričio 1, 3, 6, 8 
ii- 9 dienomis dainuos su 
choru Mussorgsky operoje 
”Boris Godunov”. Operos 
pastatymai vyks 350 Madi- 
son Avė., Detroite.

Dr. K. Pautieniui 
paskirta šauliu 
premija

Clevelando šaulių didelis 
būrys uniformuoti dalyvavo 
Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinės 20 metų sukakties 
ir vėliavos šventinimo iškil
mėse š.m. spalio 27 d. Chi
cagoje. Šventėje dalyvavo 
10 šaulių kuopų su savo vė
liavomis. Iš Clevelando su 
vėliava dalyvavo šie šauliai: 
Dr. K. Pautienis, O. Mikuls
kienė, A. Mikulskis, A. Kar- 
sokas, M. Smelstorius, N. 
Braziulienė, A. Balas, K. 
Bruožis, L. Čaplinskienė, 
Čiuprinskienė, U. Grincienė, 
L. Kazienė, G. Karsokienė, 
Pinkienė, O. Pautienienė ir 
A. Smelstorius.

Cevelando moterų ketve
riukė L. Čaplinskienė, N. 
Braziulienė, O. Mikulskienė 
ir pianistė G Karsokienė, at
liko šventės meno progra
mos dalį. Jos palinksmino 
labai gausiai atsilankiusią 
publiką su daina ir nauju 
šaulių maršu. Šaulių Sąjun
gos maršui žodžius parašė 
šaulys A. Budreckas, o mu
ziką komp. A. Mikulskis. Tą 
pat vakarą Clevelando šau
lių ketveriukė su daina pasi
rodė ir Chicagos lietuvių te
levizijoje. Šventėje meninę 
dalį atliko Vytauto D. Rink
tinės savos jėgos - moterų 
ir vyrų oktetai.

Po iškilmingos dalies bu
vo įteikta šauliams žurnalis
tams 1973 metų premijos už 
šaulių ideologijos ir veiklos 
aprašymus. Tokios premijos 
duodamos kasmet, kurias 
skiria šaulių spaudos ir 
informacijos skyrius. Komi-

Massachusetts gubernatorius Francis W. Sargent su Bostono lietuviais. Tre
čia iš kairės ponia Jessie Sargent, Gintaras Karosas, Ona Ivaškienė ir guberna
torius Francis W. Sargent.

MASSACHUSETTS GUBERNATORIUS 
PAGERBĖ ONĄ IVAŠKIENĘ

Ryšium su 1974 m. Mas- 
sachusetts valstybiniais rin
kimais, spalio mėn. 24 d. 
Bostono Hynes Auditorium 
centre įvyko vadinamas 
‘Sargent-Dwight Fair’. Mu
gėje atsilankė 5,000. Čia bu
vo įvairių azartinių žaidimų, 
egzotiškų maistų kioskų ir 
pasirodymų aikštelių. Taipo
gi antrame auditorijos aukš
te veikė šokių salė. Tūks
tantinė publika sėdėjo prie 
staliukų ir stebėjo įvairių 
tautybių pasirodymus: Hill- 
billy dainininkus, armėnų 
muzikantus, graikų šokėjus,

sija, susidedanti iš pirminin
ko P. Tarūtos, rašytojo B. 
Gražulio ir istoriko pedago
go J. Švobos, peržiūrėjusi 
1973 m. šaulių spaudoje ra
šytus 250 straipsnių, ku
riuos rašė 50 asmenų, pasky
rė premijas. Pirmą premiją 
Dr. K. Pautieniui, antrą 
Sragauskui ir trečią Kau
nui. (kp)

Skotus su dumplinėmis bir
bynėmis ir lietuvių tautinius 
šokius. Tautybių pasirody
mų pranešėjas buvo Ginta
ras Karosas.

Prieš lietuvių pasirodymą 
šokių salėn, gubernatorius 
Francis Sargent su ponia 
buvo iškilmingai įvesdintas. 
Trumpą žodį tariant, jisai 
pasveikino mugės dalyvius. 
Kai jam buvo paminėta iš 
šalies, kad ponios Onos Ivaš- 
kienės tautinių šokių grupė 
veikianti nuo 1937 m. ir 
esanti pasirodžiusi įvairiose 
JAV lietuvių kolonijose ir 
tarptautiniuose šokių festi
valiuose, tai jis su ponia, 
užimdami priešakines kė
des, su ypatingu susidomė
jimu žavėjosi lietuvių šo
kiais.

Po lietuvių pasirodymo 
jis pasveikino Oną Ivaškie- 
nę, padėkodamas jai už tokį 
didelį ir svarbų įnašą į 
Massachusetts kultūrinį gy
venimą. Ponia Jessie Sar
gent pasakė poniai Ivaškie- 
nei, kad jai visuomet daro

gražų įspūdį Bostono tau
tinių šokių grupė su savo 
spalvingais tautiniais kostiu
mais bei sudėtingais, bet 
suderintais šokių manev
rais. Nežiūrint perkrautos 

dienotvarkės, gubernatorius 
Sargent palūkėjo dar kelio- 
liką minučių pasikalbėti su 
lietuviais.

Gubernatorius Francis W. 
Sargent antrą kartą kandi
datuoja į Massachusetts gu
bernatorius. Jo talkininkas 
Donald Dwight kandidatuo
ja į vicegubernatorius. Sar 
gent administracijos metu 
(1969-1974) 250 vietinių lie
tuvių gavo paskyrimus vals
tybinėje tarnyboje. Joks 
kitas tos valstybės guber
natorius nebuvo įtraukęs 
tiek daug lietuvių į valsty
bės adminstracinį paratą, 
kaip gubernatorius Sargent. 
Užtat nemaža lietuvių yra 
įsijungusių į jo kampaniją. 
Rinkimai įvyks antradienį, 
š.m. lapkričio 5 d.

Algirdas Budreckis
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ŽIEMOS EKSKURSIJA I 
LIETUVĄ

Išvyksta 1974 m. gruodžio 20 dieną ir 
grįžta 1975 m. sausio 3 dieną

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis)

Iš BOSTONO IR NEW YORKO
Kaina $853.00

Vykstantiems iš Chicagos 
ir iš Clevelando

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
NESIVĖLUOKITE!

Kelionės j Lietuvą 1975 METAIS prasideda 
GEGUŽĖS mėnesį.

Patartina registruotis iš anksto.

$119.00
84.00 daugiau

PODAROGIFTS, INC.
primina, kad

dabar pats tinkamiausias laikas siųsti 
DOVANAS SAVO GIMINĖMS

j Lietuvą ir USSS Kalėdų šventėms: 
MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠI
NAS, TELEVIZJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVA

MAS MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius 

laikrodžius ir maisto produktus.
Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102 — Station Wagon
ŽIGULI VAZ 2103 — Naujas Modelis 
MOSKVIČ 408 — IE
MOSKVIČ 412 — IE
MOSKVIČ — Station Wagon — 426, 427 
ZAPOROŽEC ZAZ — 968
ZAPOROŽEC ZAZ 968-E

JOHN GLENN
for YOU! 
for OHIO!
for AMERICA!
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Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

(PRICES QUOTED ARE EFFECTIVE NOVEMBER 1, 1974. 
AIR FARES SUBJECT TO GOVERNMENT APPROVAL).

(82. 84. 86> ,

PODAROGIFTS, INC.
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANI- 
NIUS CERTIFIKATUS per VNIEŠPOSYLTORGA be jo
kių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC.
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo 
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEŠPOSYL- 
TORGU.
Klijentų patogumui užsakymus pi'iima šios su mumis 

bendradarbiaujančios firmos:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

723 Walnut St.. Philadelphia, Pa. 19106
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, N. Y., N. Y. 10019
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

488 Madison Avė., New York. N. Y. 10022 
arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ., (tarp 28 ir 27-tos g-vės) 

NEW YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537

For the future of our country 
elect John Glenn U. S. Senator

On Nov. 5 vote for

X Jom GLENN
Issued by Citizens for John Glenn Committee, Wm. R. White. Treas.,
88 E. Hroad Street. Columbus Ohio 43215

DIE SETTER
DAY SHIFT

Production stamping, progressive dies, long runs, long term 
employment, excellent growth opportunity, excellent ben- 
efits including Blue Cross/Blue Shield Master Medical.

Apply in person to Mr. Silbovitz 
MARK FORE INDUSTRIES 

Forbes Industrial Park 
Chelsea, Mass. 02150

617-884-8204
An Equal Opportunity Employer

(81-83)
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