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Žemiau spausdiname 
prieš savaitę spaudai išsiun
tinėtą Balfo centro valdybos 
pranešimą Bražinsku per
kėlimo j saugesnę vietą rei-

LABAS! pasakė prezidento Fordo žmona atvykusi j Lietuvių tautinių šokių šventę Chi
cagoje. Nuotraukoje iš kairės šen. Percy, Betty Ford, V. Adamkus ir prie mikrofono pranešėja 
J. Kriaučeliūnaitė. P. Malėtos nuotr.

BRAŽINSKAI JAU 
AMERIKOJE...
ALGIRDAS BRAŽINSKAS
SUSITUOKĖ SU

AMERIKOS LIETUVAITE

DIDINGAS LIETUVIŲ
PASIRODYMAS ANTAMAS JUODVALKIS

RUGSĖJO 4-TOJI
— ŠEŠTADIENIS —

Visą savaitę Chicagon va
žiavo iš tolimesnių vietovių 
lietuviai, o penktadieni ir 
šeštadienio rytą ūžtelėjo vi-
sas jų srautas, šeštadienį 
jaunimas su savo vadovais 
rinkosi į Tarptautinį Amfite
atrą, o kiti užplūdo Marqu- 
ette Parką, lankė lietuvių lai
komas prekybos įmones, 
laikraščių redakcijas, bažny
čias, turimus pažįstamus ar 
gimines. Žmonių buvo iš 
daugelio kraštų, tolimų vie
tovių ir artimesnių apylinkių. 
Marquette Parko lietuvių ko 
loniją apgaubė šventiška 
nuotaika, kaip anais gerais 
laikais per atlaidus ar kermo 
šiųs. Tautinių kūrinių par
duotuvės vos pajėgė aptar
nauti naujus pirkėjus, o gi 
užkandinės bei skanumynų 
parduotuvės buvo užkimš
tos ir vos spėjo pasotinti al
kanuosius. Kur neužeisi, 
kur nesustosi, visur buvo gir
dima lietuviškai kalbant, 
džiaugsmo šūksniai, po ilges
nio nesimatymo, netikėtai 
susitikusių bičiulių. Ir taip 
Chicagos lietuviškoji ‘Plaza 
dar labiau sulietuvėjo, dar la 
biau pagyvėjo.

Vakare visi rinkomės į 
Jaunimo Centrą, kur oficia
liai buvo atidaryta penktoji

DEŠINĖJE: Bendras vaiz
das V Tautinių Šokių Šventės 
Chicagoje. J. Garlos nuotr.

laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventė. Už
degus aukurą, šventės pirmi 
ninkas Bronius Juodelis su 
vicepirmininke Sofija Džiu- 
giene padėjo vainiką, o PLB 
pirm. Bronius Nainys pasa

kė atidaromąjį žodį. (Gen. 
konsule Juzė Daužvardienė 
susižeidė ir nei šioje iškilmė
je, nei visose kitose vietose, 
negalėjo dalyvauti). Pagerb-

(Nukelta į 8 psl.)

pasi

’s Bendro 
Lietuvių šalpos 

pastangomis, pačiai 
irmininkei Marijai 
nuvykus į Turkiją 

su Turkijos 
bes žmonėmis ir 

ambasada pavyko
gauti leidimą Pranui ir Al
girdui Bražinskams apleis
ti Turkiją ir pasisekė gauti 
leidimą jiems išvykti j Ve- 
nezuelą. Bražinskų reikalas 
buvo pasidaręs susietas su 
penkių kraštų vyriausybė
mis ir tik po penkių savaičių 
labai uoliai vedamų derybų 
pavyko tą laimėjimą pa
siekti.

Dėl ypatingų įvykių 1970 
m. Bražinskams pasitrau
kus j vakarus, jų reikalas

buvo labai susikomplikavęs. 
Buvo sunku gauti leidimą 
išvykti ir sunku rasti kraš
tą, kuris sutiktų juos pri
glausti. Reikalai dar labiau 
buvo pasunkėję, kai Bra
žinskai, nepaisydami teisi
nių nuostatų, iš turkų ap
saugos pabėgo į Amerikos 
ambasadą Ankaroje. Tik po 
labai ryžtingų pastangų! 
Amerikos ambasadoje ir 
Turkijos vyriausybėje Bal
fo pirmininkei pavyko pa
siekti, kad Turkija sutiko 
juos išleisti, nebebausti už
pabėgimą ir leido BALFo 
pirmininkei juos išvežti iš 
Turkijos. Bražinskų bėgi
mas buvo sukėlęs daug 
tarptautinių ir teisinių pro
blemų, bet grąžinimas į So
vietų Sąjungą dėl Turkijos 
nusistatymo ir atitinkamų 
ekstradicijos sutarčių ne
buvimo Bražinskams ne
grėsė.

Apgyvendinti Bražins
kus Venezueloje nepapras- 

(Nukelta į 2 psl.)
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SAVAIMĖ POLITI^^

Prezidentui Fordui gavus 
respublikonų nominacijų, bū 
tų labai jam paranku iki rin
kimų susitarti su sovietais 
dėl atominių ginklų kontro
lės ir skaičiaus, bent padary
ti šioje srityje pažangos. To
kio pobūdžio susitarimas lai
komas galimu, ypač jei sovie 
tai būtų apsisprendę Fordą 
palaikyti. Žinoma, tai bus 
daugiau ‘kosmetiško’ pobū
džio susitarimas, abejų pu
sių tariamai geros valios pa
demonstravimas, nes visi su 
sitarimai dėl atominių gink
lų skaičiaus neturi didelės 
reikšmės dėl nuolatinės tech 
nikos pažangos.

Apie tai įdomių minčių 
paskutiniame ‘Foreign Poli- 
cy’ žurnalo numeryje paskel
bė kongresmanas Thomas 
Dovvney (dem. N.Y.).

Kaip žinia, JAV į netikėtą 
sovietų puolimą yra pasiren
gusi atsakyti trim būdais: 
tarpkontinentalinėm rake
tom, bombonešiais ir povan
deniniais laivais. Sovietams

BRAŽINSKAI 
AMERIKOJE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tai daug BALFui padėjo 
Caracase gyvenantis nuo
širdus lietuvių bičiulis dr. 
Felix Zubr, kurio artimi ry
šiai su vyriausybe padėjo 
išspręsti sudėtingus šios 
imigracijos klausimus.

Taip pat dr. Zubr pastan
gomis šią savaitę, praslin
kus 30 d. po Bražinskų at
vykimo j Venezuelą, jiems 
bus suteikiamos pilnateisio 
svetimšalio (alien resident) 
statusas. Venezueloje Bra
žinskai buvo atiduoti glo
bai lietuvių: Jūratės Rosa- 
les-Statkutės, Juozo Men- 
keliūno ir Henriko Gavors- 
kio. Tą visą pasiekus, 
BALFo misija atlikta, juos 
išvežant į laisvą kraštą ir 
pasiėmus juos globoti Ve
nezuelos lietuviams.

BALFo Centro 
Valdyba

★

Praeitą savaitgalį Dirva, 
telefonu susisiekusi su Ve- 
nezuela, kad smulkiau pati- 
rus apie Bražinskų įsikūri
mą, sužinojo, kad Pranas ir 
Algirdas Bražinskai prieš 
tris savaites apleido Vene
zuelą.

Turėdami dar galiojan
čius turkiškus pasus, jie iš
skrido į Kanadą, bet pake
ly išlipo Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir čia jauna
sis Algirdas Bražinskas su
situokė su Amerikos lietu
vaite, su kuria keletą metų 
susirašinėjo laiškais.

šiuo metu dar negalime 
saugumo sumetimais skelb
ti Bražinskų apsistojimo 
vietos, bet tikime, kad greit 
jie galės viešumoje susitik
ti su lietuviais. 

paleidus savo tarpkontinen- 
talines raketas į taikinius 
Amerikoje, būtų dar pusė va 
landos laiko paleisti bombo
nešius prieš Sovietiją.

Šioje vietoje mes jau rašė
me apie naujus JAV povan
deninius laivus TRIDENT 
klasės. Manoma, kad ir so
vietai ateinantį dešimtmetį 
pasistatys ką nors panašaus. 
Toks povandeninis laivas 
bus ginkluotas 24 raketom, 
kiekviena su 14 atominių už
taisų, galinčių pasiekti atski
rus taikinius. Kongresma- 
nui Downey atrodo, kad so
vietai, pasiuntę 8 tokius lai
vus į Amerikos pakraščius, 
galėtų be jokio įspėjimo su
naikinti ir JAV bombonešių 
aerodromus ir tarpkontinen- 
talines raketas. Todėl jis siū 
lo susitarti su sovietais ap
link savo teritorijas pravesti 
500 mylių zoną, į kurią tokie 
povandeniai laivai neturėtų 
teisės įplaukti. Jau dabarti
nė technika leidžianti labai 
greitai susekti, kad ir giliai 
pasislėpusį povandenį laivą 
ir iš jo plaukimo garso bei bū 
do nustatyti jos tapatybę. 
Kol kas sovietų povandeni
nių laivų raketų tikslingu
mas yra toks blogas, kad rei
kia skaitytis bent ketvirčio 
mylios paklaidos galimybe. 
O tai reiškia, kad joms būtų 
sunku sunaikinti uolose pa
slėptas JAV tarpkontinenta- 
lines raketas.

•••

Chicago Tribūne ir kitų 
laikraščių kolumnistas, kat. 
kunigas Andrew Greeley, ko 
mentuodamas katalikų libe
ralų magazine pasirodžiusį 
straipsnį apie politinį ir reli
gini persekiojimą Lietuvoje, 
tarp kitko rašo:

‘Daug sykių sakiau savo 
draugams žydams, kad re
miu Izraelio laisvės pastan
gas, bet stebiuos kodėl jie ne 
sirūpina Lietuva. Daug jų 
sakosi, kad jie yra ir žada. 
Kiti aiškina, kad Lietuva yra 
integralinė Sovietų Sąjun
gos dalis*, ar kad ‘Lietuva 
skiriasi nuo Izraelio', ar kad 
‘lietuviai yra antisemitai*.

‘Lietuva yra integralinė 
Sovietų Sąjungos dalis, ly
giai kaip Tibetas Kinijos, 
Šiaurės Airija — Anglijos, 
ar Prancūzija buvo Vokieti
jos dalis nuo 1941 iki 1945 m. 
Ji buvo okupuota jėga, įsi
veržus Raudonajai Armijai.’

‘Be to, nors nėra abejonės, 
kad kai kurie lietuviai yra an 
tisemitai (nė viena grupė, 
net žydai, nėra visai laisvi 
nuo prietarų), nėra pagrindo 
manyti, kad toks yra visas 
kraštas. Kolektyvinė atsa
komybė yra tai, ko visos tau
tos, o ypač žydai, nenori pri
pažinti.*

‘Galu gale, nė viena politi
nė situtacija nėra visai ta 
pati. Todėl aišku, kad Lietu
va nėra tokia pati kaip Izrae
lis - Izraelis, kaip valstybė, 
egzistuoja vos 30 metų, o 
Lietuva -- beveik 1,000 metų 
jei tas sudaro kokį skirtu
mą.*

DIRVA

‘Bet viena labai svarbia 
prasme nėra jokio skirtumo 
tarp Izraelio ir Lietuvos - 
abu kraštai nori ir turi teisės 
būti laisvi. Parama vienam, 
logiškai ir morališkai, reiš
kia paramą kitam.’

‘Įdomu, kada protestantų 
atsakymas Comouwealthui - 
the Christian Century - ras 
laiko padaryti pertrauką rū
pesčiuose apie persekioji
mus Lotynų Amerikoje ir su 
sirūpins persekiojimu Rytų 
Europoje ...’

•••

Pereitą ketvirtadienį mirė 
Mao Tse-tung. Prezidentas 
Fordas, kaip ir visi kitų vals
tybių prezidentai ir karaliai 
paskubėjo su užuojauta ir 
komplimentais mirusiam, va 
dindami jį moderniosios Ki
nijos kūrėju. Kuo pavirto to 
milžiniško krašto pavaldiniai 
geriausiai pailiustruoja žinia 
iš Pekino Liaudies Dienraš
čio:

KINIJA PAGERBIA VY
RĄ, KURIS IŠGELBĖJO 
BOSĄ, LEIDO VAIKAMS 
NUMIRTI.

‘Pekinas. Tuojau po smar
kaus žemės drebėjimo, Che 
Chenming, miesto komiteto 
narys ir vicedirektorius Ga
mybos vyr. būstinės, išsigel
bėjo iš sugriuvusio namo ir 
išgirdo savo sūnų - 16 metų 
ir dukrą - 14 metų šaukiant 
iš griuvėsių. “Tėvai, ateik 
greitai, išgelbėk mane”

‘Pasiruošęs bėgti padėti 
vaikams, Che Chenming iš
girdo ir pagalbos šauksmą iš 
Lupei srities partijos sekre
toriaus Shiu Kuang-yu ir jo 
šeimos, kurie visi buvo 
kitoje sienos pusėje. Žemė 
vis dar drebėjo. Paskubėji- 
mas reiškė gyvybę. Ką to
kiu lemtingu momentu turi 
daryti komunistas? Che Che 
nming ryžtingai pasakė žmo
nai: “pirmiausia aš gelbėsiu 
Chiu”. ’

‘Kai tik Chiu ir jo šeima 
buvo išgelbėti, tas paklausė 
išgelbėtojo: “O kaip tavo vai 
kai?’ Che atsakė: ‘Nesirū
pink jais. Esi srities sekreto 
rius. Organizuok visos sri
ties gelbėjimo darbą". ’

‘Kai Che grįžo namo, jo 
vaikai buvo mirę. Bet jis dėl 
savo elgesio nesigriaužė. Vi
sos srities interesams jis ne
sigailėjo paaukojęs savo vai
kus. Toks buvo kilnus Che 
Chenmingo ideologinės pa
saulėžiūros supratimas, ko
munistų partijos nario, kuris 
buvo paaukštintas per Kul
tūrinę Revoliuciją.’

Žmonijos naudai reikia ti
kėtis, kad ir Kinijoje tai ne 
kasdienis atsitikimas.

•••

Iš pirmo žvilgsnio Vals
tybės Sekretoriaus Kissin
gerio staigus susirūpinimas 
pietinės Afrikos reikalais 
gali pasirodyti nereikalin
gas. Juk kol kas baltieji ten 
dar sugeba apginti savo po
zicijas, o juodieji turi auk
štesnį gyvenimo standartą 
negu likusiam kontinente. 
Kaip tik tas juodųjų — vie
tinių ir kaimyninių valsty
bių — nepajėgumas įgy
vendinti visų spalvų tautų 
idealą: Nepriklausomybę —
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Vorster su Ki

duoda progos įsikišti abiem 
super valstybėm. Pasiseki
mo Angoloje paskantinta, 
Sovietų Sąjunga gavo ape
tito tolimesniam savo įta
kos praplatinimui. Jei jai, 
pavyzdžiui, pasisektų tik 
sutrukdyti Pietų Afrikos 
aukso gamybą, ji galėtų pa
sidžiaugti to geltono meta
lo produkcijos monopoliu ir 
kainos pakilimu. Pergyven
dama svetimos valiutos di
delį trūkumą, Sovietiją yra 
labai nelaiminga dėl aukso 
kainų kritimo. Pereitais 
metais ji iš aukso pardavi
mo pelnijosi vieną bilijoną 
dolerių. Jei kainos vėl pa
siektų 200 dolerių ar dau
giau už unciją, ji laimėtų 
žymiai daugiau. Be to, ji 
galėtų vaidinti ir juodųjų 
globėją, žodžiu: jos intere
sai aiškūs. Juo labiau, kad 
partizaninės veiklos kurs
tymas jai nedaug kaštuoja. 
Visa tai paaiškina ir Kis
singerio susirūpinimą.

Atrodo, kad Kissingeris 
čio norėtų pakartoti savo 
Artimųjų Rytų strategiją 
ir taktiką. Iš principo jis 
aiškina, kad amerikiečiai 
negali sutikti su Pietų Af
rikos tvarkymosi būdu, ku
ris juoduosius oficialiai lai
ko antros rūšies piliečiais. 
Praktiškai tačiau jis sutin
ka, kad pasikeitimas reika
lauja ilgesnio laiko tarpo. 
Tą 'nusipirk damą’, Pietų 
Afrika turėtų paspausti 
Rodeziją nusileisti pirma ir 
greičiau duoti nepriklauso
mybę buv. Vokietijos kolo
nijai — Pietų Vakarų Af
rikai, kurią ji buv. Tautų 
Sąjungos įgaliojimu valdo 
nuo 1920 metų. Tokia poli
tika Kissingeriui leidžia 
JAV pristatyti irgi kaip 
juodųjų globėją ir sumažin
ti sovietų įtaką. Pietų Af
rikos ministeriui pirminin
kui Vorsteriui, žinoma, ne
liko nieko kito kaip su Kis- 
singeriu tartis. Jų susitiki
mas buvo užpereitą savaitę 
Zueriche, Šveicarijoje. Prieš 
jį Kissingeris pareiškė, kad 
apartheid’as — Pietų Af
rikos praktikuojama segre
gacija nesutinkanti su 
'žmogaus garbe’, j ką Vors- 
teris atsakė, kad Pietų Af
rika pati nustato savo už
sienio bei vidaus politiką ir 
neprašo kitų receptų. Ne
paisant tokio oficialaus at
šiaurumo, privatūs pasikal
bėjimai galėjo būti daug 
nuoširdesni ir, kaip sako
ma, konstruktyvūs. Kaip

iingeriu Bavarijoje.

Kissingeris dažnai klausia: 
kokia gi būtų alternatyva?

Pietų Vakarų Afrika, ku
riai pati Pietų Afrika no
rėtų duoti nepriklausomy
bę po dvejų metų, tačiau 
JAV spaudžia tai padaryti 
greičiau, kad užbėgus par
tizaninio karo išsiplėtimui, 
yra didelis kraštas. Beveik 
dvigubai didesnis už Pran
cūziją. Gyventojų tačiau 
turi apie milijoną.

Baltųjų valdymui iki šiol 
padėjo faktas, kad juodieji 
ten nesudaro vienos tautos, 
bet yra pasiskirstę į tuziną 
genčių, kurių skaitlingiau
sia, sudaranti beveik pusę 
visų gyventojų, yra ovam- 
bos. Jie turi savo politinę 
organizaciją SWAPO — 
South west African Poeple’s 
Organization, kuri apmoko 
savo partizanus Angoloje. 
Iki šiol ji nesutiko derėtis 
su Pietų Afrika, kuri suda
rė 140 visų genčių atstovų 
komitetą krašto konstituci- 
jajai surašyti1.

Pačioje Pietų Afrikoje 
baltiesiems pasisekė sukur
styti kivirčus (su 33 žmo
nių aukomis pereitą savai
tę) pačių juodųjų tarpe. Iš 
18 milijonų to krašto juo
dųjų didžiausią grupę, be
veik 5 milijonai, sudaro 
Zulu tauta. 18-tame šimt
metyje jie buvo sukūrę ga
na stiprią valstybę, kuo ne
galėtų pasigirti kitos juo
dųjų tautos ir gentys.

Jų armija tačiau nega
lėjo atsilaikyti prieš kolo
nistus būrus ir vėliau britų 
kariuomenę, kuri po 1879 
metais patirto didesnio pra
laimėjimo, vėliau vis dėlto 
zulusus sumušė. Pietų Afri
kos valdymo laikais zulusai 
pradėjo pamiršti savo tauti
nę identifikaciją, maišyda- 
miesi su kitomis juodųjų 
gentimis, kurias baltieji ly
giai traktavo. Dabar jie tur 
būt gailisi užmiršę seną ro
mėnų dėsnį: dalyk ir val
dyk.
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Prie vieno stalo
Vienos kolonijos pavyzdys

RINKIMAMS ARTĖJANT
Kas turi daugiau šansų: Fordas ar Carteris?

Rašytojas Mark Ttvain 
pastebėjęs, jog visi kalba 
apie orą, tačiau niekas nie
ko tuo reikalu nedaro. Daž
nai atrodo, jog panašiai yra 
ir su mūsų kalbomis apie 
vienybę: kartais tenka ma
nyti, jog daugelis apie ją 
kalbančių tikrumoje jos ne
nori, ar net bijosi.

Vienybės klausimui iš 
mirties taško išjudinti š. m. 
liepos 25 d. Fort Myers buvo 
sukviestos Floridos visuo
menininkų svarstybos. šios 
svarstybos įrodė, jog Lietu
vos laisvės bylos ir JAV už
sienio politikos sąryšis, ir 
ypač suderinimas darbų iš
einančių iš lietuviškos vi
suomenės ribų, yra dauge
liui lietuvių rūpestį kelią 
klausimai. Visos dienos su
važiavimui susirinko 28 as
menys, kurių didi dauguma 
ne tik ištisai dienai atsisa- 
gė gausių Floridos malonu
mų, bet net anksti pakilę 
turėjo sukarti iki trijų va
landų kelio atvykstant iš to
limesnių vietovių, kaip St. 
Petersburg, Tampa, Juno 
Beach, Lake Worth, Miami, 
Coral Gables. Suvažiavimas, 
žinoma, parodė ir tai, jog 
mūsų tarpe visada bus kad 
ir geriausių norų turinčių 
veikėjų, kurie vengs iškilu
sius nedarnumus svarstyti 
susėdant prie vieno bendro 
stalo. Tačiau čia "susėdu- 
sieji” iškėlė įsidėmėtinų 
minčių ir priėjo kai kurių 
bendrų išvadų, kurios tam 
tikromis sąlygomis galėtų 
išsivystyti į Floridos lietu
vių darbu suderinimą bei 
vienybės įgyvendinimą dir
bant bendrą, Lietuvos by
lai naudingą darbą, nors bū
tų ir siauresnės apimties.

Buvo išryškintas reikalas 
susitarti kas turėtų kalbėti 
gausėjančių Floridos lietu
vių vardu su spauda, dvasiš
kuos hierarchija, valstijos 
ir federaliniais pareigūnais. 
Pramatyta, jog kurį laiką 
Floridos lietuviškos koloni
jos labiau augs brandžiais 
lietuviais, negu jaunimu, 
tad palyginami daugiau pa
stangų čia galima bus nu
kreipti į Lietuvos laisvės 
bylą, negu į "lietuvybės iš
laikymą”. Suderinta veikla 
įgalintų pasidalinti kultūri
nėmis ir politinėmis pajėgo
mis, kas net mažesnėms ko

lonijos suteiktų galimybę 
geriau pristatyti Lietuvos 
bylą visuomenei. Pokalbiuo
se prieita išvados, jog ten
ka ir teks skaitytis su įsise
nėjusiomis vietinėmis orga
nizacijomis, ypač klubais, 
bei su faktu, jog yra ir bus 
iškylančių naujų, siaures
nės apimties ar dėmesio 
ypatingiems klausimams, 
susigrupavimų. Todėl apsi
spręsta, jog nė viena kuri 
organizacija neturėtų ban
dyti pajungti kitas organiza
cijas, kadangi to neįstengtų 
padaryti, 4r panašios pa
stangos tik sumažintų gali
mybę įtraukti veiklon dau
giau pajėgų ir pakentų ben
dram Floridos Lietuvių su
gyvenimui bei veiklos našu
mui. Prieita išvados, kad 
geriausias būdas darnumui 
ir darbų našumui atsiekti 
būtų tarporganizacinis dar
bams vadovavimo ir įvai
riais klausimais atstovavi
mo pasidalinimas susitari
mo keliu, susėdus prie vieno 
stalo.

Išvadoje susirinkusieji 
sutarė, kad, veiklos lygia
gretumui ir pastangų susi
kryžiavimui išvengti, kiek
vienoje didesnėje Floridos 
lietuvių gyvenvietėje reikė
tų sudaryti kokio nors po
būdžio tarporganizacinę ko
misiją. Tai ypač svarbu dar
buose išeinančiuose i ameri
koniškąją viešumą. Tuo pa
čiu tikslu siektina susitari
mo Floridos mąstu. Apsi
spręsta, kad to klausimo 
įvykdymas būtų patriotinių 
organizacijų atstovų su
važiavimo kompetencija. 
Svarstybose imtasi iniciaty
vos tokiam suvažiavimui su
kviesti, sudarant Floridos 
apimties laikiną komisiją su 
branduoliu Fort Myers.

Svarstant JAV užsienio 
politikos ryšį su Lietuvos 
laisvės byla prieita vienin
gos nuomonės, jog Lietuvos 
laisvės klausimą nulems 
JAV užsienio politikos 
kryptis. Pokalbiuose buvo 
priminta, jog ši mintis jau 
senai keliama mūsų spau
doje, jog tarp kitų ją pa
reiškė ir Emilija čekienė 
DIRVOJE. Daugelio nuo
mone išeiviai per mažai dėjo 
pastangų JAV užsienio po
litikai įtaigoti teigiama 
linkme, pilnai panaudojant

Tradiciniai, kandidatai į 
prezidentus savo priešrin
kimines kampanijas prade
da tuoj po Darbo Dienos. 
Carteris taip ir padarė. Pre
zidentas Fordas liko Baltuo
siuose Rūmuose, kur jis 
kasdieną bando bent trum
pam pasirodyti per televi
ziją. Už Baltųjų Rūmų jo 
kampaniją pradėjo ponia 
Fordienė Chicagoje, atsilan
kydama juodųjų babtistų 
bažnyčioje ir mūsų šokių 
šventėje. TIME magazinas 
tą atsilankymą pas mus 
charakterizavo, kaip ’part 
of the Republicans inten- 
sive campaign to sap Car- 
ter’s strength in the North 
by tapping the Catholics 
ethnica.’ Kas atitinka tie
sai. Illinois su savo 26 elek- 
toriais gali būti Fordo 'gro
biu’, kuris jam būtinai rei
kalingas laimėjimui tų 270 
elektorių balsų, užtikrinan
čių laimėjimą.

Iš viso ideologiniai For
das atrodo stovi arčiau rin- 

laisvę JAV politinę sistemą 
ir galimybes joje. Taipogi 
buvo nusiskųsta, kad mūsų 
pačių spauda per mažai in
formuoja skaitytojus esmi
niais politiniais klausimais 
taip, kad lietuviai žinotų ne 
tik ką kongresmanai bei se
natoriai kalba ir žada, bet, 
svarbiausia, kaip jie balsuo
ja. Nes mums žinotina, ar 
kongresmanų ir senatorių 
balsavimas, kuriuo jie gal 
sustiprina priešą ir susilp
nina Ameriką, nepaverčia 
metu Vasario 16-sios proga 
jų pasakytas gražias kalbas 
apie Lietuvos laisvę.

Netolima ateitis parodys, 
ar suvažiavimo — svarsty- 
bų dalyvių veikla atitiks jų 
pasakytoms kalboms ir iš
keltoms mintims, ar, kaip 
dažnai matome JAV politi
kų tarpe, bus kalbos sau — 
darbai sau. Reikia pasi
džiaugti, kad pokalbiai vyko 
kultūringai, nuomonių pasi
keitimas buvo pagarbus, 
kad neprasikišo nei organi
zacijų nei asmenų puolimai 
bei užgauliojimai. Dalinai 
taip gal buvo todėl, kad su
sirinkusieji formaliai neat
stovavo organizacijų, bet 
atvyko čia patiekti ir išgir
sti nuomones tais klausi
mais, kurie yra svarbūs 
veik visiems Floridos lietu
viams. Iš to pirštųsi mintis, 
jog prieš kiekvieną didesnę 
tarporganizacinę konferen
ciją būtų naudinga sušaukti 
visuomenininkų konferenci
ją idėjom išpurenti, nuomo
nėms aplyginti ir tuomi pa
ruošti dirvą susitarimui.

Sunku atmesti mintį, jog 
veiksnių susitarimui ir dar
numui atsiekti daug padėtų 
”iš apačios”, iš gyvosios vi
suomenės ateinančios min
tys ir jų įvykdymo pavyz
džiai.

V. Bražėnas

VYTAUTAS MESKAUSKAS

kikų daugumos nusiteikimo 
negu Carteris. Pagal Har- 
ris pool, JAV rinkimai taip 
skirstosi: konservatyvai — 
31%, nuosaikieji (vidu- 
riniokai) — 41% liberalai 
— 18%, radikalai 3% ir ne
apsisprendę 7%. Jų 36% 
laiko Fordą konservatyviu 
ir tik 17% konservatyviu 
laiko Carterį. 'Nuosaikiu’ 
Fordą laiko 36 % , o Carterį 
31% Liberalu Fordą laiko 
tik 5% , o Carteri 26% . 20% 
rinkikų nėra tikri nei dėl 
vieno nei dėl kito kandida
to pažiūrų.

Iš kitos pusės, tik 43%- 
rinkikų balsuoja pagal ide
ologiją, dauguma savo bal
sus atiduoda tam, kuris 
daugiau žada pagerinti ju 
gyvenimą. Kas kalbėtų už 
tai, kad daug ką nulems ir 
numatvtos trys diskusijos 
per televiziją tarp kandi
datų j prezidentus, ir vie
nos tarp kandidatų j vice
prezidentus.

Geografiniai1, Carterio po
zicijos yra daug stipresnes 
Pietuose. Carteris turėtų 
laimėti Texase, Kentucky, 
Virginijoje, kas jam duotų 
139 elektorius t. y. daugiau 
negu pusę reikalingu. For
das yra stipresnis Viduri
niuose Vakaruose ir Vaka
ruose. Carteris kol kas vy
ravo šiaurės Rytuose, ta
čiau čia jo pozicijos nėra 
labai stiprios. Daug čia gali 
nulemti katalikų nusiteiki
mas. Dvasiškijai nepatinka 
Carterio pažiūra, kad abor
tai aplamai imant moraliai 
yra nepateisinami ir nuo jų 
turi būti susilaikyta išsky
rus išprievartavimo ir pa
vojaus motinos gyvybei at
sitikimus. Kartu tačiau 
Carteris pritaria demokra
tų platformai, kuri pasisa
ko prieš bet kokius žygius 
apeiti 1973 metų Aukščiau
sio Teismo sprendimą, ku
riuo atskirų valstijų įstaty
mai, draudžiantieji abortus, 
paskelbti prieštaraujančiais 
konstitucijai.

Fordas pritaria konstitu
cijos pakeitimui, kuris grą
žintų valstijom teisę savo 
įstatymais tvarkyti abortų 
reikalą, nors faktinai nėra 
jokio šanso, kad už tokį pa
keitimą pasisakytų reika
linga 3/4 visų valstijų. For
dienė šiuo klausimu buvo 
daugiau liberali. Spaudos 
konferencijoje Chicagoje ji 
apgailestavo, kad tas klau
simas pasidarė politiniu fut
bolu. Jis turėtų būti spren
džiamas ligoninėse. Prieš 
kiek laiko ji aiškino netikin
ti į abortus pagal pareika
lavimą, bet tik tada, kai 
reikalinga, pvz. motinai su
sirgus.

Didelė dauguma žinovų, 
tačiau mano, kad abortų 
klausimas neturės didesnės 
reikšmės rinkikų nusista

tyme. Jį daugiau paveiks 
kandidatų pažiūros į ekono
miją. čia Fordas daugiau 
akcentuoja kovą su inflia
ciją, o Carteris su bedarbe. 
Užsienio politikoje abu kan
didatai nelabai skiriasi. 
Carteris žada daugiau atvi
rą užsienio politikos vedimo 
būdą negu Kissingerio, no
rėtų daugiau dėmesio kreip
ti į ūkinius klausimus ir 
geresnius ryšius su Vakarų 
Europa, daugiau nuolaidų 
reikalaujant iš sovietų. Abu 
sutinka su pastangoms pri
versti Rodeziją pasukti į 
daugumos (t y. juodųjų) 
režimą. Abu pritaria pa
stangom pasiekti kokį susi
tarimą Artimuosiuose Ry
tuose ir abu mano, kad Iz
raelis turėtų atiduoti dides
nę per 1967 m. karą okupuo
tos teritorijos dalį arabams 
mainais už tarptautinę savo 
sienų garantiją.

Gynimo srityje Carteris 
mano, kad galima būtų ap
karpyti Pentagono biuro
kratiją, tuo būdu sutaupant 
apie 5-7% gynimuisi nu
matytų išlaidų. Be to, jis 
yra prieš B-l bombonešių 
programą, kas Fordui davė 
progos pasakyti, kad "ap
kirpimas muskulų nėra ge
riausias būdas apsaugoti 
taiką — jis yra tikriausias 
kelias ją sunaikinti.”

Fordas gina savo veto 
prieš kai kuriuos kongreso 
priimtus įstatymus, nes jie 
tik padidintų infilaciją ir 
biurokratiją. Carteris siūlo 
sumažinti federalinių žiny
bų skaičių iš 1,900 iki 200, 
bet nesako kaip tai padary
ti1.

Abu kandidatai pasisakė 
prieš vežiojimą vaikų auto
busais prievarta, tačiau nė 
vienas nesiūlo konstitucijos 
pakeitimo, draudžiančio tai 
padaryti. Prezidentas aiški
na, kad kai kurie teisėjai 
nuėję per toli ir reiktų duo
ti 3-5 metų laiko mokyklų 
tarybom pačiom susitvarky
ti su ta problema. Teismas 
turėtų įsikišti tik tam lai
kotarpiui praėjus.

Tiek Fordas, tiek ir Car
teris kritikuoja dabartinę 
labdaros sistemą. Carteris 
norėtų didesnių pakeitimų, 
visą atsakomybę už šelpimą 
atiduodant federalinei val
džiai ir valstijom, atpalai
duojant nuo jos miestus.

Kaip žinia, prieš respubli
konų konvenciją atrodė, kad 
Carteris tikrai laimės. Da
bar laikoma, kad visko gali 
būti. Carteris neturi rinki
kų tarpe gilių simpatijų. 
Vienas kitas neapgalvotas 
ėjimas ar blogas pasirody
mas diskusijose gali laimė
jimą atnešti Fordui. Time 
magazinui š. m. rugsėjo 13 
dieną atrodė, kad Fordas 
negali sumušti Jimmy Car- 
ter’į. Tai tačiau gali pada
ryti pats... Carteris.
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Šaltasis karas
(1)

Kai 1945 m. rugpiūčio 
mėn. JAV kariuomenės Eu
ropoje vyr. vado štabo vir
šininko gen. Bedell Smith 
asmeninis lėktuvas nusilei
do kuro papildymui Azorų 
salų amerikiečių aerodrome, 
to komendantas lėktuvą su
tiko su garbės sargyba. Pa
ties generolo Bedell SRmith 
lėktuve tačiau nebuvo. Savo 
lėktuvą generolas buvo pa
vedęs šešių vokiečių nu- 
skraidinimui j JAV. Ne iš 
pagarbos jiems, bet saugu
mo sumetimais. Apie tą ke
lionę nieko neturėjo žinoti 
sąjungininkai sovietai. Mat, 
tų paslaptingų keleivių tar
pe buvo brigados generolas 
Reinhard Gehlen, Vokieti
jos generalinio štabo 12-to 
skyriaus — FREMDE HEE- 
RE OST (svetimos Rytų ka
riuomenės) — viršininkas.

Pagal ankstyvesnius su
sitarimus, jis, kaip ir visi 
kiti kovoję su sovietais, 
jiems ir turėjo būti atiduo
tas. Gehleno laimei, kartu 
su Vokietijos pralaimėjimu 
amerikiečių - sovietų santy
kiuose prasidėjo toks perio
das, kuris vėliau gavo "šal
tojo karo’’ vardą. O jei sykį 
kariaujama, anksčiau ar vė
liau i formalumus pradeda
ma žiūrėti pro pirštus, ypač, 
jei jie nenaudingi.

Dėl savo eitų pareigų ge
nerolas Gehlenas turėjo 
daugiau žinoti apie naujus 
amerikiečių varžovus negu 
kas nors kitas, ir todėl ga
lėjo būti naudingas. Juo la
biau, kad jis ne tik pats 
pasisiūlė bendrauti, bet ir 
pažadėjo savo buvusios or
ganizacijos talką, įskaitant 
paslėptus archyvus ir agen
tus pačioje Sovietų Sąjun
goje. žodžiu, Gehleną buvo 
geriau pasilaikyti negu iš
duoti. Kas ir buvo padary
ta, stengiantis tai nuslėpti 
nuo naujo priešo ir draugų. 
Dėl to Gehlenas ir jo 5 ben
dradarbiai. nors formaliai 
dar karo belaisviai, i JAV 
skrido civiliai apsirengę. 
Vienas jų — žvalgybos pik. 
Stepahnus — savo asmeni
nius dalykus buvo susidė
jęs į... smuiko dėžę. Ne 
dėl to, kad suklaidinti sovie
tų agentus, jiems įtaiguo- 
jant, jog skrenda koks vo
kiečių muzikų sekstetas, bet 
dėl tos paprastos priežas
ties, kad skridimo momen
tui staiga atėjus, karo su
griautoje Vokietijoje jis 
greitomis negalėjo susiras
ti geresnio lagamino ...

Kad lengviau suprastu- 
mėm tą skridimą Į JAV ir 
tolimesnius įvykius, turime 
dar kartą grįžti į kariau
jančią Vokietiją ir susitikti 
su tais pačiais asmenimis, 
kurių pavardes jau buvo 
linksnuojamos ”Melo karo’’ 
tęsiniuose. Tik šį kartą dau
giau sustosime prie įvykių 
Rytų fronte, o ne Vakarų. 
Faktinai, jie mums arti

mesni, nes tiesiogiai lietė 
ir Lietuvą.

★
Reinhardas Gehlenas į 

žvalgybininkus pateko atsi
tiktinai. Apie tokią karjerą 
jis visai net nesvajojo, per 
pirmus 20 metų savo tarny
bos vokiečių kariuomenėje. 
Gali sakyti, net tokios ga
limybės baidėsi ir norėda
mas jos išvengti... nesi
mokė svetimų kalbų, nors 
su jos reikalingumu susidū
rė, tarnaudamas generalinio 
štabo 1-mame (planai ir 
operacijos), o vėliau 10-me 
(fortifikacijos) skyriuose. 
Paskutiniame dirbdamas, 
jis atliko ir žvalgybinį pa
vedimą, iš Vokietijos pusės 
su l.OOOmm linzėmis foto- 
grafodfrnias Čekoslovakijos 
tvirtoves.

Dirbdamas generaliniame 
štabe Gehlenas turėjo pro
gos bendrauti su didžiausio
mis vokiečių karo meno 
žvaigždėmis kaip von Seckt, 
kuris buvo įsitikinęs, kad 
Vokietija negalės laimėti nė 
vieno ateities karo, jei nuo 
pat pradžios neprivers bū
simo priešo pereiti į judrias 
karo operacijas, ir jo įpėdi
niais gen. Ludvvig Beck, ku
rį 'Juodojo Orkestro’ są
mokslininkai vėliau plana
vo pastatyti Vokietijos 
priešakyje vietoje Hitlerio, 
ir gen. Halder. To paskuti
niojo asmeniniame štabe 
Gehlenas 1939-40 metais 
planavo Kaukazo ofenzyvą. 
Dėl to nestebėtina, kad Hal- 
deris tapęs gen. štabo vir
šininku ir būdamas nepa
tenkintas turimomis infor
macijomis apie sovietų ka
riuomenę, 1942 m. balan
džio 1 dieną "Fremde Hee- 
re Ost” viršininku paskyrė 
tą patį Gehleną.

Kaip daugumas genera
linio štabo karininkų ir 
Gehlenas manė, kad Hitle
ris karą faktinai turėjo pra
laimėti jau 1939 metais. 
Karas iš vokiečiu pusės bu
vo pradėtas su tokiais ma
žais šaudmenų ištekliais, 
kad faktinai jie visi buvo 
išnaudoti pasibaigus opera
cijom Prancūzijoje. Kiek 
atkaklesnis pasipriešinimas 
būtų galėjęs pasibaigti ka
tastrofa vokiečiams. Iš ki
tos pusės, Gehlenas buvo 
įsitikinęs žygio į Sovietija 
reikalingumu. Tiesa, Stali
nas nebuvo pasirengęs ka

Gen. Gehlen (kairėje) inspektuoja Vlasovo armijos karius 
Rytų fronte.

rui 1939 metais, tačiau jis 
tikrai planavo j karą įsikišti 
kiek vėliau 1943 ar 1944 
metais, vildamasis, kad iki 
to laiko vokiečiai susilpnins 
Vakarus ir patys nukrau
juos. Todėl puolimas buvo 
būtinas.

★

Gehlenui pradėjus eiti 
12-to skyriaus viršininko, 
pareigas, karinė situacija 
buvo tokia. Vokiečių kariuo
menė, 1941 m. birželio 21 
d. pradėjusi triumfalinį žy
gį į Sovietiją, tų pačių metų 
žiemą Rusijos gelmėse pa
tyrė pirmą pralaimėjimą. 
Tiesa, linija buvo atlaikyta, 
bet patirti nuostoliai įrodė, 
kad turima reikalo su kie
tu priešu. Faktinai tada 
Hitleris susidūrė su tokia 
pat būkle, kokia buvo 1917 
metais, kada kaizerio armi
ja susilaukė puolimų iš 
abejų pusių.

Vokiečių ištekliai 1942 
metais neleido pulti sovie
tus visu frontu, bet kadan
gi Vakarų fronte didesnės 
akcijos nebuvo laukiama, 
karinė logika reikalavo tu
rimomis jėgomis sovietus 
pulti tose vietose, kur jie 
būtų priversti nesitraukti, 
bet stoti kovon. Tokia vie
ta buvo Maskva. Jos užėmi
mas būtų ne tik psichologi

nis laimėjimas, bet ir dide
lis praktiškas smūgis so
vietų karinėm pastangom. 
Ji buvo jų nervų ir trans
porto centras.

Vietoje to, Hitleris užsi
norėjo žygio į pietus, pasie
kiant Kaukazą. Girdi Vo
kietijai būtinai reikalingi 
Kaukazo naftos šaltiniai, 
nors iš tikro ir be jų Vokie

tija galėjo dar kariauti du 
su puse metų! Jau 1941 me
tais Hitlerio noras spausti 
daugiau į pietus privedė 
prie didžiausio sovietų ka
riuomenės apsupimo, pasi
baigusiu mūšiu prie Kijevo. 
Tada, rugpiūčio mėn. vokie
čiai paėmė 2 milijonus so
vietų nelaisvėn, tačiau tai 
buvo tik lokalinis laimėji
mas, kuris negalėjo išlygin
ti vėlesnio pralaimėjimo 
žiemos metus prie Mask
vos.

Dėl to Gehlenui1 1942 m. 
balandžio 1 d. atiteko užda
vinys patiekti tokias infor
macijas apie Sovietiją ir 
jos kariuomenę, kad jos 
ateityje neleistų pasikarto
ti 1941 metų klaidom. Dar 
daugiau, jam reikėjo įspė
ti būsimus Sovietų Sąjun
gos žygius. Tam reikėjo 
visą žinybą praplėsti ir per
organizuoti.

(Bus daugiau)

Mature lady with cooking cx- 
perience for attiactive we»t coun
ty religious Inbtitution. This joh 
requires food preparalion, cook- 
ing for various size groups, re- 
viewing menus and dctermining 
food quantitios. A pleasant. large 
well equipped kitchen erea. White 
uniform required. For appointment 
call (314) 965-6100 nfter 8:30 a. 
m Monday thru Friday. (35-36)

WANTED
SF.WJNC MACHINE (POVFR) oper
ators with ezperience. Manufacturcr 
of tarpaulins. Steady work & fringe 
benefits.

Apply in person 9 to 2
JOHN JOHNSON CO.

1481 14th St.
Detroit. Mich.

(26-37)

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 mėty su $1,000, minimum. 
7*/2% -- 4 mėty su $1,000, minimum. 
6% % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6>/j% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
' taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 

pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton jdė- 
i jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO <40,000.00 BY FJ8.L.I.C.

aint 
thony 

avlngs
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Cteoed WeA

Juokas Gribauskas, vedėjas

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VLAKIG IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —■

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
GRIPAS IR SKIEPAI PRIEŠ JĮ

šių metų vasario mėne
sio 4-tą dieną, Jaunas Jung
tinių Amerikos Valstybių 
karys, David Lewis, Fort 
Dix bazėje, New Jersey, nu
ėjęs į bazės ambulatoriją 
skundėsi gerklės ir galvos 
skausmais, užburkusia no
simi ir truputį pakilusia 
temperatūra. Tuo metu to
je bazėje buvo užregistruo
ta apie 500 karių su tokiais 
pat gripoziniais nusiskundi
mais, todėl jaunam karei
viui D. L. buvo patarta 48 
valandas kariniuose užsi
ėmimuose nedalyvauti, o po 
to vėl ateiti j ambolatoriją. 
Sekančią dieną D. L. kaž
kodėl nutarė eiti su kitais 
kariais j pratiminj žygį. žy
gio metu jis staigiai pasi
juto blogai ir bevežant j li
goninę jis mirė. Autopsijos 
metu buvo nustatyta, kad 
D. L. mirė nuo plaučių už
degimo. Tolimesni tyrimai 
parodė, kad tas plaučių už
degimas buvo virusinės kil
mės, o pats sukėlėjas buvo 
kiaulių influenzos virusas. 
Šio jauno kareivio mirtis 
sukrėtė Fort Dix baze ir 
gydytojai pradėjo nuodug
niai tirti visus gripo simp
tomais nusiskundžiančius 
karius. Tyrimai nustatė, 
kad iš 500 sirgusių tik 12 
karių turėjo kiaulės influ
enzos virusą. Jie visi gripu 
sirgo lengvai ir niekas iš 
sirgusių daugiau nemirė. 
Nežiūrint, kad tik vienas 
kareivis mirė nuo šios ligos, 
bet Jungtinių Amerikos 
Valstybių Sveikatos Apsau
gos Departamentas tuo la
bai susirūpino. Rūpesčiui 
buvo pagrindo, nes kiaulių 
influenzos viruso sukeltos 
epidemijos metu 1918-1919 
metais pasaulyje mirė apie 
20 milijonų žmonių. Vien 
tik Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse nuo jos tuomet 
mirė pusė milijono ligoniu. 
Taigi, buvo galvojama, kad 
ši liga gali vėl paplisti ne 
tik Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bet ir visame 
pasaulyje. Juo labiau, kad 
nuo 1919 metų tokios influ
enzos epidemijos nebuvo ir 
žmonės, ypač jauni, jai at
sparumo neturi. Mat, žmo
gus persirgęs vienos rūšies 
gripu, jgauna tam virusui 
atsparumą. Mediciniškai 
kalbant, sergant gripu or
ganizme atsiranda specifi
niai antikūniai, kurie ka
riauja su to gripo sukėlėju, 
specifiniu virusu. Toks įgy
tas organizmo atsparumas 
gali laikytis kūne nuo 18 
mėnesių iki keletos metų. 
Gamta turi įdomius dėsnius. 
Mūsų kūnas gamina antikū- 
nius kovai su virusais, o vi
rusai savo ruožtu, kad iš
vengtų antikūnių, kas 9-11 
metų pakeičia savo struk
tūrą ir tokiu būdu įgauna 
naujas savybes. Todėl, dėl

DR. D. DEGĖSYS

šios priežasties, karts nuo 
karto pasaulyje kyla nau
jos gripo epidemijos, parei
kalaujančios daug atikų. 
1957 metais Azijos gripo 
epidemijos metu Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse mirė 
apie 70,000 žmonių, o 1968- 
1969 metais nuo Hong Kon
go gripo mirė apie 28,000.

Kovai su gripo sukėlė- 
ju-virusu yra gaminamos 
vakcinos. Bet gripo epide
mijos prasideda gana stai
giai, todėl ne visada būna 
laiko pagaminti specifinę 
tokiam gripui vakciną. Vak
cinos būna efektingos apie 
70-80% atvejų, bet tik ta
da jeigu vakcina yra duo
dama dvi savaites prieš už- 
sįkrečiant gripu. Gripu su
sirgus vakcinos ligos eigos 
nepalengvina. Virusų vak
cinos yra pagaminamos au
ginant virusu kolonijas viš
tos kiaušinio embrijone. 
Taip išauginti virusai ir 
cheminiu arba kitokiu būdu 
užmušti yra vadinami vak
cina. Tokiu būdu pagamin
tos vakcinos suleistos j žmo
gaus kūną mūsų organizme 
sukelia antikūnių gamybą 
prieš tą virusą, kuris ran
dasi vakcinoje. Taigi, vak
cina susideda iš negyvų vi
rusų ir nedidelio kiekio 
kiaušinio baltymo, žmonės, 
kurie yra alerginiai kiau
šinio baltymui, tokių vak
cinų priimti negali.

Nežiūrint, kad šių dienų 
vakcinos yra labai patobu
lintos, bet vis dėl to jos duo
da lokalines ir sistemines, 
nors ir mažas, reakcijas. 
Apie 40% jas gavusių nusi
skundžia patinimu, parau
dimu ir skausmingumu in
jekcijos vietoje, apie 20% 
nusiskundžia galvos ir rau
menų skausmais, ir apie 1% 
nusiskundžia temperatūros 
pakilimu. Visi šie nusiskun
dimai nebūna dideli ir tę

Tūkstančiai kiaušinių reikalinga, kad gavus nedidelį kiekį 
koncentruotos medžiagos vakcino pagaminimui.

siasi neilgiau kaip dvi die
nas.

Jungtinių Amerikos Val
stybių Sveikatos Apsaugos 
Departamentas bijodamas, 
kad kiaulių influenzos viru
sas nesukeltų mūsų krašte 
epidemijos, rekomendavo 
prezidentui pravesti įstaty
mą, kad valstybė perimtų 
visą atsakomybę dėl vakci
nų gamybos ir skiepinimo. 
Prezidentas tą siūlymą rė
mė. Dėl šio siūlymo Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se kilo didelis ginčas. Vieni 
sakė, kad kiaulių influen
zos epedemijos pavojaus 
nėra ir, kad vakcinų gamy
ba tai yra tik vaistų pramo
nės, pasipelnijimo tikslams 
išgalvotas reikalas. Dar ki
ti teigė, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių preziden
tas remdamas masinį skie
pijimą nori gauti politinės 
naudos, būtent, populiaru
mą artėjančiuose rinkimuo
se. Iš kitos pusės, vakcinos 
gamybos šalininkai aiškino, 
kad praktika rodo, jog vie
nos rūšies gripo epidemijai 
pasibaigus, visada atsiran
da kitos rūšies epidemija. 
Šiuo metu Hong Kong viru
so epidemija baigiasi, taigi 
yra galimybė, kad kiaulių 
influenzos viruso sukelta 
epidemija gali prasidėti šį 
rudenį. Gripo epidemijos, 
kaip taisyklė, prasideda ru
denį ir tęsiasi iki pavasa
rio, gi laukti kol gripo epi
demija prasidės ir tik tada 
gaminti vakciną nėra tiks
lu, nes pagaminti vakciną 
užtrunka daugiau negu 13 
savaičių. Per tą laiką epide
mijos metu daug žmonių 
mirtų. Už vakcinų gamini
mą ir masinį žmonių skie- 
pinimą labai palankiai pa
sisakė ir du Amerikos mok
slininkai, polio vakcinos iš
radėjai, būtent Jonas Salk 
ir Albert Sabin. Gabi gale, 
po didelių svyravimų šių 
metų rugpiūčio mėnesio 10

PIANISTU KARALIENEI ATMINTI
JONAS P. LENKTAITIS

Rugpiūčio 23 dienos ank
styvą rytą, pasaulio muzi
kus, kritikus ir muzikos mė
gėjus pasiekė liūdna žinia, 
kad Atėnuose, Graikijoj, 
kelias minutes prieš išei
nant j sceną, širdies smūgio 
ištikta staiga mirė pasau
linio masto virtuozė pianis
tė, Gina Bachauer. Plaka
tuose, skelbimuose ir pro
gramose ji buvo vadinama 
pianistų karaliene. Ji turėjo 
pasirodyti1 su Washingtono 
Symphony orkestru, šiuo 
laiku koncertuojančiu Atė
nuose.

Gina Bachauer
Gina Bachauer buvo gi

musi 1913 metais Atėnuo
se. Tėvas buvo austrų, o 
motina italų kilmės. Forte
pijoną studijavo pas Walde- 
mar Freeman, kuris retkar
čiais koncertuodavo su Ser- 
gej Rachmaninov. Vėliau ji 
studijavo Paryžiuje pas Al- 
fred Cartot ir Šveicarijoje 
pas S. Rachmaninov.

Jos pirmasis koncertas 
įvyko 1935 metais su Atėnų 
Tautiniu Simfoniniu orkes
tru. Prieškarinės nuotaikos 
turėjo įtakos jos karjeros 
vystymuisi; o karui prasi
dėjus ji pasitraukė j Art. 
Rytus ir ten davė virš 500 
koncertų aliantų kariams.

Karui pasibaigus ji persi
kėlė j Londoną. 1946 me

dieną Atstovų Rūmai išlei
do įstatymą, reguliuojantį 
masinį žmonių skiepinimą. 
Rugpiūčio mėnesio 12 dieną 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas tą įstaty
mą savo parašu patvirtino. 
Pagal šį įstatymą, žmonės 
norintieji skiepintis nuo 
kiaulių influenzos, tuos 
skiepus gauna veltui, gi per
sonalas dalyvaujantis skie
pijime yra atpalaiduojamas 
nuo bet kokios atsakomy
bės. Masinis žmonių skie
pijimas bus pravestas ke
liais etapais ir jis prasidės 
spalio mėnesį.

tais, Royal Albert Hali tu
rėjo pirmąjį koncertą kurį 
kritikai nepaprastai išgyrė. 
Pirmasis jos koncertas 
Amerikoje įvyko 1950 me
tais, Town Hali New Yorke, 
Programa susidėjo iš Bach- 
Busoni, Haydn, Brahms, 
Liszt ir Ravel. Jos pasi
klausyti susirinko tik 35 
asmenys. Tuo laiku Nevv 
Yorke buvo septyni dienraš
čiai, o koncertą girdėję kri
tikai ją labai palankiai įver-

(Nukelta į 6 psl.)

KALBOS 
VARGAI

T, KLYGA
Su rudens pradžia užver

da ir mūsų lietuviškų mo
kyklų darbai. Svarbu jau iš 
karto jaunuolius sudominti, 
patraukti. Todėl tinka visa 
rišti su artimais, gyveni
miškais dalykais. Pvz. kal
bos mokslai' galima pradėti 
nuo šeimos narių pavadini
mų. Kaip įvairiai, turtingai 
šaukiame tėvą: tėtis, tėtė, 
tėtukas, tėvulis, tėveliukas, 
tėčiukas, tėtytis, tėvelytis 
ir t.t. O motina: mama, ma
mytė, mamutė, mamaitė, 
mamunėlė, mamyčiukė. ma
mužė, motutė ir kt. Tai kal
bos grožio įvairybė, o ir tau
tos šeiminio jautrumo bei 
išraiškos gabumų reiškinys. 
Mes dabar lyg per daug įsi
kibomi i vien v lyti — tėve
lis, o ji nėra pati gražiau
sia, net turi menkumo, 
skurdumo atspalvį (palyg. 
žmogelis, žydelis, namelis, 
šunelis ...).

Dažnai darome klaidą — 
sumaišom įvardus. Tad mo
kykloje būtina išsyk tas 
skirtybes tiksliai išaiškinti: 
marti ir žentas, uošvė ir 
anyta, uošvis ir šešuras, 
moša ir svainis (apkiautė
liai net spaudoi teberašo 
svetimą švogerį). Taip pat 
tūlas nebesupaiso, kas yra 
dėdė ir teta. Įsidėmėtina, 
jog dėdės žmona nėra teta, 
bet dėdienė, o tetos vyras 
jokiu būdu nevadintinas dė
de, tik tetėnu.

Tur būt, įkyriausias sve
timžodis, net negražios 
prasmės — niekinantis mo
terišką giminę — yra šei
mose įsiveisęs: boba ir įvai
rūs jo vediniai, kaip baba, 
babūnė, babcė, bobulė, bo
butė, babulė ir t.t. Net kai 
kuris mūsų veikėjas, moky
tas profesorius ar žymios 
draugijos vadovas tebelaiko 
savo šeimoje šį atgrasų bo
bišką vardą ir jau čiagimius 
vaikus tebepratina dar tar
nauti slavybėm.
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tino, čia pat ji buvo užan- 
gažuota sekantiems me
tams, antrajam koncertui, 
kuris įvyko 1951 metais, 
apypilnėje Carnegie salėje. 
Buvo pakartota pirmojo 
koncerto programa, o dien
raščių kritikai vienbalsiai 
pripažino ją aukščiausio ly
gio moterim pianiste. Grį
žusi į Londoną netrukus iš
tekėjo už Londono Sympho- 
ninio orkestro direktoriaus 
Alexis Sherman, kas jos ki
limą j pianistų viršūnes dar 
palengvino.

Jos repertuaras susidėjo 
daugiausiai iš devyniolik
tojo šimtmečio kompozito
rių — romantikų. Lyg 
reikšdama padėką ar norė
dama įrodyti savo techni
ką ir virtuoziškumą buvu
siam mokytojui, į savo pro
gramą ji dažnai įtraukdavo 
trečiąjį Rachmaninovo kon
certą, kurio paprastai pia
nistai prisibijo. Jos veiklą 
atidžiai sekė kritikai, o po 
koncerto vis rasdavo naujų 
žodžių jai pagirti. Ji dau
gelį kartų yra apkeliavusi 
pasaulio kultūrinius cent
rus, grojusi su pačiais po
puliariausiais dirigentais, 
orkestrais, aukščiausio mu
zikinio išsilavinimo klausy
tojams. Ji buvo nuolatinė, 
reguliari pianistė New Yor
ko ir Philadelphia filhar
monijų. Praėjusiais metais 
atžymint 25 metų jubiliejų 
nuo jos debiuto Amerikoje, 
specialiu koncertu atidarė 
Philadelphia orkestro sezo
ną. Ji grojo du koncertus, 
vieną iš jų su savo mokine 
Graikijos princese Irena. 
Paskutinis jos koncertas su 
Philadelphia filharmonijos 
orkestru įvyko šių metų 
rugpiūčio 13 dieną Sarato- 

Dar vis geriausias 
pirkinys aplinkoje...

Kainos viskam kyla, bet kai pasiekia kolegiją, vis tebėra pigiausios. 
Cuyahoga Community College, kur clevelandiečiams yra žemiausia kaina visa
me Ohio. Ir už šią žemą kainą jūs gaunate kokybę CCC’e:

• Daugiau kaip 45 karjeros programų, įskaitant buhalteriją, slaugymą, 
teisę ir pritaikomąjį meną.

• Bendro išsilavinimo ir persikėlimo programos vedančios į keturių metų 
laipsnį.

• Specialios tautinės programos, programos moterims, seminarai, biznio ir 
pramonės ir be kreditų kursai įvairiose srityse.

CCC rudens ketvirtis prasideda rugsėjo 29 d. Norį gauti platesnių infor
macijų apie pigiausia kolegiją aplinkoje, tesikreipia į registracijos raštinę savo 
pasirinktoje vietovėje.

Eastem Campus, 25444 Harvard Rd., Warrensville Twp. Phone 464-3535 
Metropolitan Campus, 2900 Community College Avė., Cleveland. Phone 241-5365 
Western Campus, 11000 Pleasant Valley Rd., Parma. Phone 845-4000

ga (N. Y.) Performing 
Arts centre, diriguojant 
James de Preist. Programo
je — J. Brahms antrasis 
koncertas B-flat major, 
Opus 80.

Jos natūrali, nedirbtina 
laikysena koncerto metu iš 
karto užmegzdavo ryšį tarp 
scenos ir salėje esančios 
publikos. Pirmaisiais akor
dais ji tartum užburdavo 
klausytojus, skambindama 
juos įelektrindavo ir taip 
pakeltoje nuotaikoje išlai
kydavo visą koncertą.

Prieš kelis metus, labda
rybės koncerte, Londone, ji 
yra kartu grojusi su Čiur
lionio muzikos populiarinto
ja, Ida Krehm. Bet Alicia 
de Larrocha buvo jos arti
miausiai koloborantė. To
kiais atvejais Gina pavirs
davo "režisiere”. Nepapras
tai gudriai ji mokėdavo 
įtraukti į programą kitus 
kolegas muzikus, nežiūrint 
kokiais instrumentais jie 
grotų, vis sugalvodama ko
kią nors įdomią forma me
nininkams pasirodyti. Pra
ėjusiais metais, Tarptauti
nio Piano Muzikos Archyvo 
koncerte, Londone, ji ir de 
Larrocha apsirengė, kaip 
mažos mergaitės, o ameri
kietį pianistą Garrik Ohlson 
aprengė berniuku, visi trys 
grojo veikalą parašytą vie
nam instrumentui bet še
šiom rankom. Pasisekimas 
buvo didelis, o archyvui bu
vo suaukota didelė suma pi
nigų.

Kolegų ir pažįstamųjų 
tarpe ji buvo labai populia
ri. Visi siekdavo jos patari
mų. Tokiais atvejais ji visą 
savo dėmėsį atkreipdavo 
tik į tą asmenį su kuriuo 
kalbėdavo ir niekas kitas 
tuo laiku jai neegzistuoda
vo.

Laisvalaikiu, artimųjų 
tarpe, ar kur nors kompani
joje, ji buvo nepaprastai 
nuoširdi, visad geroj nuo
taikoj, maloni1, pilna sąmo
jaus, kalbi ir gera pasako
toja. Pasakodavo labai įdo
miai, sąmoningai dažniau
siai apie kokius nors per
gyvenimus surištus su jos 
karjera. O įvairiausių nuo
tykių jos pergyventa šim
tais. Vieną kartą paklau
siau ar ji Šiuos nuotykius 
yra užrašiusi. Jos neužra- 
šymo priežastis esanti ta, 
kad vis dar nėra tokio for- 
tepiono kurį begrojant, ki
tame instrumento gale iš
kristų taisyklinga kalba 
švariai parašyti pusla
piai ... Pasakodavo, kaip ir 
skambindavo — iš karto vi
sus užburdama.

.. ."pradžioje buvau įsiti
kinusi, kad atsidūrusi uni
formuotų karių aplinkoje 
bus galas mano koncertų 
pianistės aspiracijoms. Ta
čiau greitai apsipratau ir 
mano ankstyvesnės pažiū
ros į mano pasirinktą "pa
šaukimą” pradėjo derintis 
prie esamų sąlygų. Reikėjo 
skambinti ką kariai reika
laudavo, ar prašydavo. Tik
rumoje tai kas man buvo 
draudžiama skambinti ne 
tik mano mokytojų, bet ir 
mano tėvo. Pradėjau klau
syti radijo programų ka
riams ir mokintis melodijas, 
kad vėliau galėčiau jas im
provizuoti'. Mano repertua
ras staiga pasikeitė. Jame 
be valsų atsirado tango, 
fokstrotai, Boogievoogie, 
charlestonas ir šimtai nau
jų melodijų. Atsigaudavau, 
kai reikėdavo skambinti ko
kį, pusiau klasinį, veikaliu- 
ką”. čia ji trumpam surim- 
tėdavo, kad pabrėžti kokią 
svarbią įtaką padarė jos vė
lesniam karjerai šis laikotar
pis. "Tik grįžusi prie kon-

SANTA MONIKOS AMERIKOS LIETUVIŲ 

KLUBAS MALONIAI KVIEČIA Į

TRADICINĮ BALIŲ
1976 METŲ SPALIO (OCTOBER) 2 D.
7 VAL. VAKARO MIRAMAR HOTEL — 

SATELLITE ROOM, Wiishire Blvd. ir Ocean Avė., 
Santa Monikoje, Ca.

Bus gera vakarienė, gėrimai. Gros geras 
"Continental" orkestras ir trumpa programa.

Taip pat bus laimėjimai

Bilietai: $10.00 asmeniui.

Prašoma bilietus iš anksto rezervuoti pas: A. Mar
kevičių — telef. 828-7525, E. Gedgaudienę 399-1825 

ir S. Kvečą 393-3367.
RENGĖJAI

certinio repertuaro paste
bėjau, kad kas anksčiau 
man būdavo sunkiausia, bū
tent, laike programos išpil
dymo scenoje prisilaikant 
veikalų reikalavimų, tinka
mai įsijausti į veikalo nuo
taiką, dabar buvo papras
ta".

Įspūdingiausiai ji pasa
kodavo apie instrumentus. 
Pakėlusi akis į viršų, sudė
jusi rankas maldai, tęsda
vo ... "O, Viešpatie, kokiais 
instrumentais man teko 
groti? Jau neminint apytik
riai suderintų, kurių skai
čius, tur būt, nesudarė nei 
vieno procento, grojau ant 
vertikalinių pianinų, mažų
jų ir koncertinių fortepio- 
nų; pusiau išderintų, visai 
išderintų, instrumentais su 
trūkstančiomis stygomis ar 
išlaužtais klavišais, per
džiūvusiais ar išbrinkusiais 
klavišais, be kojų, pastaty
tais ant trijų ar daugiau 
kėdžių ir t.t. O kiek kartų 
teko "išgyvendinti" iš for
tepijonų pelių ar paukščių 
lizdus, tai sunku būtų ir 
suskaityti”.

"Instrumentus man pri
statydavo tokius kokius ka
riai bet kur rasdavo”, jau 
su pakilusia nuotaika tęs
davo savo pasakojimą. 
"Kaip nors suderinti ins
trumentą niekas nemokėjo. 
Kad mano koncertų pianis
tės "reputacija" per daug 
nenukentėtų, nutariau pati 
ši reikalą išspręsti. Nuta
riau pradėti nuo kariuome
nės dalinio automobilio tai
symo dirbtuvių. Nuėjusi į 
garažą susiradau dirbtuvių 
viršininką, puskarininkį, ir 
paklausiau ar mechanikų 
tarpe nėra asmens nusima
nančio apie muziką, žino
ma, atsakė puskarininkis ir. 
garsiai riktelėjo pavardę. 
Netoliese iš po Jeepo išlindo 
nedidelio ūgio, išteptu vei
du, aliejuotas karys. "Paro
dyk, šiai Lady, savo muzi
kinius sugebėjimus”, įsakė 
puskarininkis. Tas užvertė 
kepurę j pakaušį, atsirėmė 
į netoliese stovėjusį sunk
vežimį, lyrinio tenoro balsu 
užtraukė "O sole mio”. Įsiti
kinusi, kad turiu reikalo su 
"muziku" liepiau jam pasi
imti įrankius ir eiti su ma
nimi į valgyklą, padėti man 
suderinti fortepioną. Pa

griebęs nešvarų skudurą, 
mano "asistentas" greitai 
nusišluostė rankas, sumetė 
į metalinę dėžę apie dvide
šimt įvairiausių raktų, ne
palikęs nei penkių ar dau
giau svarų kūjo, įsireižes 
nešdamas sunkią dėžę, apie 
dvidešimt žinksnių nuo ma
nęs atsilikęs, per kiemą se
kė mane į valgyklą."

"Po keturių valandų ben
drų pastangų, intensyvaus 
darbo, kadaise buvusį ge
rame stovyje "Grotrian & 
Steinweg" koncertinį for
tepijoną "suderinova”. Kon
certas turėjo nepaprastą 
pasisekimą, tačiau pasise
kimo priežastis man tik vė
liau paaiškėjo. Fortepijoną 
"suderinus” liko dar kelios 
valandos ligi koncerto. Per 
tą laiką mano "asistentas” 
spėjo apibėgti visą batalijo- 
ną ir painformuoti apie jo 
įnašą papildant mano mu- 
zikalinius trūkumus. Po šio 
koncerto įsigijau fortepijo
nui derinti raktą ir vėliau 
reikalai ėjo paprasčiau."

Jos vyras, direktorius 
Aleksis Sherman irgi yra 
aukšto profesinio muziki
nio išsilavinimo, bet antro
jo pasaulinio karo metu, 
aplinkybių vedamas, perėjo 
j muzikos administravimo 
sritį. Iš pat pradžių buvo 
Ginai nepajudinama atra
ma, pozityvus kritikas, už
tikrintoj as jei ji kada pati 
savimi pradėdavo abejoti. 
Tai buvo puiki pora. Nuo
tykių, gandų bei piktų ap
kalbų išsiilgusi Londono 
aukštesnysis luomas pavy
dėjo jiems tokios šeimyni
nės harmonijos.

Jos staigi mirtis paliks 
didžiulę spragą išpildančių- 
jų muzikų eilėse. Jos pasi
ges ne tik giminės, kolegos 
muzikai, draugai, avinėliais 
tapę aštriadančiai kritikai, 
ir artiimeji. Pasiges jos as
menys vieną kartą ją asme
niškai sutikę. O labiausiai 
jos pasiges muziką mėgs
tančioj i publika, kuria ji sa
vo paprastumu, muzika per
sunktu lipšnumu, į sceną iš
ėjusi iš karto suparalyžiuo
davo. Už tuos šiltus spindu
lius einančius iš scenos į 
salę, kritikai ir jos koncer
tų klausytojai ne be reikalo 
pasodino ją į pianistų kara
lienės sostą.
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BEKELIAUJANT ANTANAS LAUKAITIS

MADRIDAS, PARYŽIUS...
Keliaujant po Europą, tur 

būt pats geriausias ir nau
dingiausias dalykas yra ge
ležinkelio "Eurailpass”. Jo 
gauti pačioje Europoje nėra 
galima, tačiau turistai iš 
užjūrio jį gali pirkti savuo
se kraštuose. Ir kuo ilges
nis yra keliavimo laikas, 
tuo jis yra pigesnis. Keliau
jama yra I-sios klasės va
gonuose, kuriais europiečiai 
labai mažai naudojasi, nes 
jie yra dvigubai brangesni 
todėl vietų juose yra visuo
met pakankama. Išskyrus 
Ispaniją, beveik niekur iš 
anksto nereikia užsisakyti 
vietas vagonuose. Savo ke
lionėje aš turėjau toki bilie
tą dviems savaitėms, tačiau 
su juo važinėjausi visas 
tris, nes nei Italijoje, nei 
Prancūzijoje man neįrašė 
mano pradinės kelionės da
tos. Ir tik prie Barcelonos 
ispanai apsižiūrėjo ir įrašė 
pradžios ir pabaigos datas. 
Tačiau jau savaitė man bu
vo laimėta.

Pačiose kelionėse trauki
niu sutinki labai daug įvai
rių ir įdomių žmonių. Aš 
pats, kaip atrodo ir daugelis 
kitu užsienio turistų, dau
giausiai važiuodavome il
gesnius nuotolius naktimis, 
nes tokiu būdu sutaupai 
navynę hotelyje, o išsimie
goti, jeigu neturi kartu ke
liaujančios linksmos kom
panijos, visuomet gali gana 
gerai apytuščiuose vago
nuose. šiuo būdu pats di
džiausias keliautojų skai
čius yra iš Amerikos, tačiau 
po jų sekantieji, o jų irgi 
yra labai daug, būtų aus
tralai, gal toliau sekant ja
ponams, kanadiečiams ir kt. 
Tačiau pačioje Europoje 
daugiausiai bekeliaujančių 
ir beatostogaujančių yra iš 
Vokietijos, kas parodo šian
dieninį labai gerą vokiečių 
ekonominį gyvenimą.

Keliaujant traukiniu į 
Madridą, kartu su manim 
papuolė dvi' amerikietės 
merginos. Viena iš jų jau
nesnė, apie 24 metus, o kita 
apie 32. Prisipirkę jos buvo 
tiek įvairių dalykų, kad če
modaną aš vos pakėliau, o 
jų net vežimo ratukai sulū
žo. Pavažiavus pusvalandį į 
vagoną ateina du kondukto
riai. Mano rezervuota vieta 
ir bilietas tvarkoj, tačiau 
šių amerikiečių merginų re
zervuotas bilietas buvo su 
vakarykščia data. Konduk
torius ispaniškai' sako, kad 
blogaai, o jos jam angliškai 
rėkia, kad ne jų kaltė, o 
stoties, kur jos jį pirko. Iš
kyla ispaniškas - angliškas 
ginčas ir, galų gale, užsiu- 
tęs ispanas konduktorius 
įsako joms kitoje stotyje iš
lipti, sutvarkyti bilietus ir 
už šešių valandų toliau va
žiuoti. Apsisuka ir piktas 
išeina. Merginos pradeda 
verkti ir puolasi į paniką, 
ką jos viduryje nakties sve

timoje stotyje dalys. Įsiki
šu tada aš ir jom sakau, kad 
panašius reikalus reikia 
tvarkyti europietiškai, o ne 
amerikoniškai su riksmu. 
Surandu konduktorius jų 
specialiame vagone ir "ispa
niška pirštų pagalba", tie
siai paduodamas 100 pezetų 
vyresniajam, sakau, kad 
esu australas, amerikonės 
"puseserės" pasikarščiavo 
ir dabar gailisi to. Išgeriam 
dar gero vyno stiklą ir is
panas pasidaro geriausias 
draugas, pasako viskas 
tvarkoj ir vėliau dar patys 
ateina į mūsų coupe išger
ti vyno ir pasikalbėti su 
mano "puseserėm". "Kaip 
tu padarei”, klausia manęs 
amerikietės, "Kodėl jie su 
mumis taip žiauriai kalbė
jo?" Aiškinu jaunom savo 
draugėms, kad keliauti ir 
gyventi svetimuose kraš
tuose irgi reikia mokėti, ki
taip žmogus gali gana ne
mažai nukentėti. Išsikalbė
jus ir vėliau gana nuošir
džiai su amerikietėm susi
draugavus, pasirodo, kad 
vyresnioji dabar yra jau 
penktąjį kartą susižiedavus 
ir visų sužadėtinių nešio
janti gana brangokus žie
dus, gi jaunesnioji, buvo 
vieną kartą susižiedavus, 
yra iš labai turtingos šei
mos Philadelphijoj, tėvų 
labai išlepinta (kaip sunku 
jai buvo Madride kai ji ne
rasdavo viso to prie ko ji 
buvo pripratusi Ameriko
je) ir sužadėtuves pabaigė 
vien tik dėl to, kad nuspren
dė, jog vyras niekada nega
lės jai duoti to ką jai duoda 
jos mama. Išsiskyrėm ge
riausiais draugais ir jauno
ji mano "puseserė" pasakė, 
kad ją būtinai turiu aplan
kyti Amerikoje, nes ji nori 
parodyti, mane savo mamai 
ir pasakyti, kad aš jos duk
relę išgelbėjau. Jei bus lai
ko gal ir reiks aplankyti šią 
turtingą ir taip tipišką jau
nosios amerikietės šeimą.

Madrido miestas yra di
delis ir gražus, tačiau man 
didesnį ir geresnį įspūdį pa
darė Barceliona. Netoli ma
no hotelio buvo botanikos 
sodas. Jį supo labai gražus 
parkas. Kiekvieną popietę 
ir ypatingai sekmadieniais, 
čia būdavo tūkstančiai is
panų, išėjusių pasivaikščio
ti ir pakvėpuoti grynu oru. 
Madride yra vienas iš įžy
miausių pasaulyje Prado 
muziejus, kuriame meniniai 
turtai iš įvairių epochų ir 
žymiųjų pasaulio dailininkų 
paveikslai yra labai gau
sūs. čia man teko žavėtis 
Goya, EĮ Greco, Velazųuez, 
Rafael, Rubens, Van Dyck, 
Botticelli ir daugeliu kitų. 
Nors aš ir labai mažai ga
bumų turiu menui, tačiau 
šių didžiųjų pasaulio meni
ninkų darbai, sukurti prieš 
kelius šimtmečius ir iki 
šiandien taip gerai išsilaikę,

Europos lietuvių studijų savaitės dalyviai pertraukos metu.

sužavėjo mane ir išlaikė 
Šiame muziejuje gerą pus
dienį. Be įdomių ir gražių 
karališkųjų rūmų, kurių ei
linis žiūrovas tegali pama
tyti tik gana ribotą dalį, 
Madride labai įdomus ir Eu
ropoje pats originaliausias, 
yra universiteto miestas, 
kuris Ispanijos civilinio ka
ro metu buvo visiškai su
naikintas ir vėliau labai 
moderniškai' atstatytas. Bū
nant Madride būtinai reikia 
aplankyti netoliese esantį 
Toledo miestelį, ar geriau 
sakant miestą, šis miestas 
yra laikomas vienu iš se
niausių miestų Europoje ir 
iki 16-to šimtmečio jis buvo 
Ispanijos sostinė. Pats 
miestelis yra labai gražus, 
turintis įvairių kultūrų ar
chitektūrinius pastatus ir 
paminklus. Ne tik visoje Is
panijoje, bet ir Europoje 
yra labai gerai žinomi įvai
rūs Toledo aukso ir metalo 
išdirbiniai, turintieji savo 
specifinį toledišką stilių, va
dinamą "damasųuinados". 
Toledo yra tėviškė žinomojo 
menininko EI Greco ir čia 
be senovės pastatų, misti
nio ispanų Santa Teresa na
mo, buvo labai įdomu ap
žiūrėti daug kartų įvairiose 
knygose skaitytą garsiąją 
Alcazaro tvirtovę.

Madride, gal ne taip kaip 
Barcelonoje, ispanai mėgs
ta linksmintis, vakarais vy
ną gurkšnoti, dainuoti ir 
džiaugtis gyvenimu. Be ki
ta ko čia ir matosi labai 
daug ginkluotos kariuome
nės ir polici jos, taip kad dar 
ir pats gyvenimas nėra pil
nai nusistovėjęs, nors va
karais visi didesni ir mažes
ni restoranai yra pilni žmo
nių ir ispanai, ypatingai 
jaunimas, savo karštajame 
"Flamenco” šokyje, manau, 
labai dažnai pamiršta visus 
juos supančius vargus ir iŠ 
gyvenimo ima visa tai kas 
yra jiems maloniausia.

PARYŽIUS
Paryžiuje buvau jau ant

rą kartą. Prieš keturis me
tus jame bevažinėjant, kar
tu su kitais trimis savo 
draugais buvome ganėti
nai šiuo didžiuoju miestu, o 
ypatingai jo gyventojais 

prancūzais, nusivylę. Nela
bai norėjau ir dabar į jį va
žiuoti, tačiau nesigailiu ja
me antrąjį kartą sustojęs. 
Gal šį kartą jau aš daugiau 
patyrimo turėjau, o gal ir 
prancūzai per šiuos metus 
pasikeitė gerojon anglosak
sų pusėn, tačiau, nors pran
cūziškai aš ir neišmokau, 
tačiau pastebėjau visai ki
tokį paslaugumą kaip anks
čiau. Pati vasara šiame gra
žiajame mieste. Pradėjau 
pėsčiojo kelionę nuo 
Champs - Elysees Triumfo 
Arkos. Visur pilna vasariš
kai pasipuošusiu paryžiečių, 
pamažu beeinančių ar besi
ilsinčių daugybėje lauko 
restoranų, kavinių ir kitų 
taip šiam miestui gražių už
eigų. Visur kažkokia šven
tiška nuotaika. Pasivaišini- 
nęs vynu, kaip ir Paryžiuj 
žmogus gali gerti tokį že
mišką gėrimą kaip alus, 
traukiu Concorde aikštę, 
pasiekdamas gražiąją Gab- 
riel alėją, vėliau praeida
mas Notre Dame katedrą. 
Prisiminęs garsųjį Mont- 
marte, patraukiu į jį. Kaip 
ir anksčiau, taip ir dabar 
daugybė suktų gatvelių ir 
dar daugiau mažų restora
nėlių, kavinių, gerų ir gal 
blogų, užeigėlių. Visos jos 
traukia, visos jos kviečia ir 
kiekviena iš jų turi ką nors 
specifinio, ką nors prancū
ziško. Vakarais čia vyksta 
gyvenimas pilnu tempu. 
Daugybė prancūzių ir dar 
daugiau užsieniečių bando 
vakarais rasti ką nors 
bendro toje didelėje minio
je, tame nuodėmingame pa
silinksminimų kvartale. Ir 
tikrai, niekur kitur, net nei 
šventojoj Romoj, žmogus 
nesi taip arti tų visų "nuo
dėmingų", o gal geriau pa
sakius linksmų ir malonių 
vilionių, kaip Prancūzijoje 
ir ypatingai Paryžiuje. Va
karais ne tik kairysis, bet 
ir dešinysis Seinos upės 
krantas, jau neskaitant gat
vių gatvelių apie visas ke
turias pagrindines Pary
žiaus traukinių stotis, yra 
pilnas moterų ir merginų, 
stovinčių beveik ant kiek
vieno gatvės kampo, žvel
giančių tave lyg tai sekso 
trokštančiom akim ir, po 
keletos minučių, paprašan

čių tiek ir tiek frankų. Gat
vėse yra tai Prancūzijos 
profesonalės moterys, ta
čiau kavinėse ir Paryžiaus 
garsiojame "Left Bank", 
kur yra taip vadinamas me
nininkų darbo nemėgstan
čių jų ir gal "hipių” rajonas, 
gatvėse ir mažose kavinėse 
rasi jau gal kitokio žanro 
merginas ir labai daug už
sieniečių. čia irgi, tik gal 
kitokiu būdu, to pačio žmo
nės ieško, randa ir paryžie- 
tiškai lygiai taip pat užbai
gia.

Vieną vakarą aš sėdėjau 
mažoje kavinėje kartu su 
amerikiečiu, vidurinio am
žiaus mokytoju. Bežiūrėda
mas jis Į šį visą paryžietiš- 
ką cirką, paklausė manęs, 
kas yra čia, kad tiek daug 
taip puikiai ą t rodančių jau
nų merginų vengia tiesiogi
nio darbo ir laikiną savo 
"laimę" bando rasti per sa
vo gražius kūnus. Bandėme 
abu ir šiaip ir kitaip šį da
lyką nagrinėti, tačiau be ga
lutinio atsakymo, kol, tur 
būt, išgirdę mūsų pasikalbė
jimą, nuo kito staliuko pri
ėjo dvi hipės (amerikietė ir 
kanadietė) ir pusiau juo
kais pasakė, kad tokio pui- 
kau gyvenimo, kaip jos gy
vena Paryžiuj, kartais po 
pora dienų ir nedavalgius, 
jos niekada nei pas savo 
tėvus, nei universitete ir 
pagaliau nei vėlesniuose sa
vo darbuose, nėra turėję ir 
niekada nėra buvusios to
kios vidujiniai laimingos, 
štai tau ir jaunų žmonių gy
venimas Paryžiuj. O jis pa
sako labai daug.

Paryžiuje būdamas ban
džiau surasti ir ten gyve
nančių lietuvių, tačiau, ne
mokant prancūzų kalbos, 
telefonu, atsiliepus prancū
ziškai, jokiu būdu negalėjau 
išsiaiškint ko aš noriu. Taip 
ir likau nematęs Paryžiaus 
lietuvių, nors kiek žinau, la
bai greitai, netoli nuo Čia 
bus, Europos Studijų Die
nos, tik gaila jau tuo laiku 
aš būsiu Amerikos krantuo
se.

šį kartą nerašiau apie jo
kius Paryžiaus meno ir kul
tūrinius paminklus bei įžy
mybes. Jų tiek daug ir tokių

(Nukelta į 10 psl.)
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Prezidentienė atvyksta j amfiteatrų. Iš kairės: Alma Adamkienė, saugumo valdininkas, 
Betty Ford, už jos Mrs. Derwinski ir dešinėje A. Miliūnas. B. Bulotaitės nuotr.

Prezidentienei padovanojami tautiniai rūbai. Iš kairės: šventės komiteto pirm. Br. Juo
delis, šen. Percy, Betty Ford, V. Adamkus ir lietuvaitės įteikusios kostiumą.

J. Dovydėno nuotr.

Prie mikrofono pranešėja J. Kriaučeliūnaitė. Kairėje Betty Ford ir Valdas Adamkus. 
J. Garlos nuotr.

DIDINGAS LIETUVIŲ 
PASIRODYMAS

(Atkelta iš 1 psl.) 

ti mirusieji ir sugiedotas Lie 
tuvos himnas.

Po oficialiosios dalies, visi 
rinkomės į sales ir nuotaikin
gai praleidome vakarą.

Kavinėje susimetė šokių 
šventei rengti komiteto na
riai, šokių grupių vadovai-ės 
spaudos žmonės ir kiti kvies
tiniai svečiai artimesnei pa
žinčiai užmegsti. Abi sales, 
koridorius, lit. mokyklos kla
ses, o taip pat ir visą sodelį, 
okupavo jaunimas. Tiek 
žmonių susirenka tik užgavę 
nių karnavalo (Mardi Gras) 
metu. Dviem orkestram 
trenkiant, jaunimas šoko 
(daugiausia) egzotinius šo
kius, o ir po truputį gurkš
nojo. Buvo ne tik sunku ko
ridoriais prasiskverbti, bet 
pertraukų metu - neįmano
ma. Deja, šioje vietoje nesi
girdėjo lietuviškai kalbančių 
nors buvo visi lietuviai - tau 
tinių šokių šokėjai. Taip jau 
yra, kad tarpusavyje jauni
mas kalbasi nelietuviškai. 
Išimtis, tur būt, yra tik stu
dijų dienos prie Kent univer
siteto, kur visi savanoriškai 
įsipareigoja kalbėti tik lietu
viškai. Bet tai yra gyveni
miška ir dėl to nereikia jau
nimo smerkti, o tik paprašy
ti, kad daugiau pagarbos ir 
dėmesio skirtų lietuvių kal
bai.

Greta šių linksmų rengi
nių, gyvas judėjimas vyko 
Čiurlionio Calerijoje, kur vy
ko Kasiulių dailės darbų pa
roda.

Beje, greta šokių šventės 
renginių net kelios organiza
cijos šį šeštadienį turėjo sa
vo apsitarimus. Neolituanai 
rinkosi į LT Namus, žurnalis - 
tai -- į Playhouse salę, vilnie
čiai - į Chicagos taup. ir skol. 
bendrovę, linkuviškiai priva
čiame bute, inžinieriai vėl 
kažkur (turėjo būti Jaunimo 
Centre, bet aš jų nesuradau) 
ir LB naujos Tarybos nariai, 
dienos metu buvo okupavę 
kavinės patalpas (apie juos 
bus plačiau parašyta). 
Veikė knygų stendas, Duk

Šokėjai pasitinka atvykstančią prezidentienę.
J. Dovydėno nuotr.

terys atidarė mugę paveiks
lų bei kitų tautinių dirbinių, 
matėsi ir daugiau stalų su vi
sokiais daiktais.

RUGSĖJO 5-JI
- SEKMADIENIS -

Tautinių šokių šventė pradė
ta iškilmingomis pamaldo
mis Šv. Kryžiaus ir Tėviškės 
bažnyčiose. Pamaldas laikė 
vyskupai -- V. Brizgys ir 
V.A. Deksnys, ir kun. A. 
Trakis. Po pamaldų, iki 
šventės pradžios buvo likę 
trys valandos, žmonės turė
jo ruoštis vykti į tautinių šo
kių šventę International Am 
phiteatre (taip rašoma šven
tės biuletenyje).

Visų nuotaika buvo pakili, 
oras puikus, salė vėsinama. 
Anksčiau paskelbta žinia, 
kad šventėje dalyvaus First 
Lady Betty Ford visiems kė
lė ūpą ir užtikrinę didžiosios 
spaudos bei TV dėmesį. Į 
šventę žmonės pradėjo rink
tis gerokai prieš paskelbtą 
laiką ir užėmė savo vietas. 
Ne tik visos vietos buvo 
užimtos, bet visi tušti tarpai 
ir laiptai buvo užpildyti sta
čiųjų, neturėjusių galimybės 
gauti bilietus.

Garbingosios viešnios da
lyvavimu rūpinosi Valdas 
Adamkus, šokių šventės ko
miteto pirm. B. Juodelio 
įgaliotas.

Betty Ford atvyko į šalia 
Amfiteatro esantį restoraną 
visą valandą anksčiau. Čia 
truputį pailsėjo ir priėmė 
spaudos ir kviestinius sve
čius.

Truputį po antros, V. 
Adamkui pristatant, rinkosi 
aukštieji svečiai: ALTo pirm, 
dr. K. Bobelis, burmistro at
stovas Reily, PLB pirm. B. 
Nainys, Illinois gubernato
rius su ponia D. Walker, se
natorius C. Percy, spec. pre
zidento patarėjas Kurop, LB 
KV-bos buv. pirm. J. Gaila ir 
susirinkusiems keliant di
džiausias ovacijas, lydima š. 
k-to pirm. B. Juodelio, įžen
gė Betty Ford. Ovacijoms ir 
valiavimams nebuvo galo.
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Šventę atidarė pirm. B. 
Juodelis, pažymėdamas, kad 
lietuviai šiuo renginiu atžy
mi JAV 200 metų nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį 
Šis kraštas sudarė sąlygas 
ne tik mums prisiglausti, bet 
ir išlaikyti savo kalbą, kultū
rą ir papročius. Burmistro 
atstovas pasveikino R. Daly 
vardu ir įteikė Bicentennial 
pažymėjimą. Gubernatorius 
D. Walker pasidžiaugė lietu
vių gyvastingumu ir baigė 
linkėjimus lietuviškai: ‘Kas 
bus, kas nebus, bet lietuviai 
visad bus!'.

Senatorius C. Percy pa
sveikino -- ‘Sveiki lietuviai!’, 
prisiminė Helsinkio konfe
renciją ir pažadėjo reikalau
ti, kad susitarimą vykdytų 
ne tik visos kitos valstybės, 
bet ir Sovietų Rusija. Visi 
kalbėtojai sulaukė triukšmin 
gų plojimų.

Prezidento žmona Betty 
Ford pasveikino lietuviškai 
- LABAS! - ir sulaukė ovaci 
jų. Savo ir prezidento vardu 
palinkėjo išlaikyti savo kal
bą ir kultūrą.

Orkestrui grojant maršus, 
Betty Ford, lydima aukštųjų 
svečių ir pareigūnų, šokė
jams susiglaudus, nužings
niavo į balkoną, iš kur pato
giau buvo stebėti šokėjus. 
Eisenos metu, visai auditori
jai plojant ir valiojant, svei-

V. Noreikos nuotr.

Šventę, rugsėjo 5 d. Chicagos amfiteatre.

Šen. Percy, Betty Ford ir V. Adamkus stebi šokėjų paradą. Už jų dirigentas A. Modestas. 
B. Bulotaitės nuotr.

Į amfiteatrą įnešamos vėliavos.

kinosi su šokėjais ir gėrėjosi 
margaspalviais tautiniais rū
bais.

Tuo metu, TV kameros 
apleido platformą, o darbi
ninkai išardė ir išnešė, pa
laisvindami vietą šokėjams.

Orkestrams grojant, pra
sidėjo tautiniai šokiai, vie-

Korp! Neo-Lithuania šokėjų grupė, vadovaujama N. Pupienės, įžygiuoja į Tautinių Šokių 
. V. A. Račkausko nuotr.

nas už kitą gražesni, vienas 
už kitą įvairesni. Pirmoji šo
kių šventė buvo baigta ‘Blez
dingėle’, specialiai skirta 
aukštajai viešniai atsisvei
kinti. Betty Ford, lydima 
aukštųjų svečių, publikai ke
liant ovacijas, apleido salę. 
Šokėjų ir visų dalyvių nuo
taika buvo labai pakili, nors 
jau buvo išsėdėję, o dalis iš
stovėję, net 3 valandas.

Antrąją šventės dalį pra
dėjo mokyklų mokinukai, pa
šokę 3 šokius, o po jų aikštėn 
išėjo ir veteranai šokėjai. 
Pastarieji pasirodė pirmą 
kartą ir suteikė šventei nau
jovę. Po jų dar kelis šokius 
pašoko jaunieji šokėjai ir 
šventė buvo baigta.

Šventę užbaigė buv. Kraš
to v-bos pirm. J. Gaila. Pa
dėkojo rengimo komitetui, 
ypač jo pirm. B. Juodeliui, 
grupių vadovėms-vams, mu
zikantams, choristams ir vi
siems prisidėjusiems prie 
šios šventės surengimo.

Išneštos vėliavos, tvarkin
gai išžygiavo ir šokėjai. Pasi 
gedome tradicinio šokio ‘Ma
lūnas’.

Šventė buvo didinga, tvar 

kingai pravesta ir atlikta. 
Jungtinis choras ir tautinių 
instrumentų muzika labai 
paįvairino šokių monotoniją 
ir suteikė šventei didesnę 
prasmę. Muzikinės dalies va 
dovai: Alfonsas Mikulskis, 
Aloyzas Jurgutis ir Algis 
Modestas šauniai atliko savo 
pareigas. Atskirai reikia pa
minėti programos direktorę 
Galiną Gobienę, kuriai teko 
sunkioji darbo dalis, paruo
šiant ir derinant Šokius. Ne
mažą naštą turėjo pakelti ir 
muzikinis direktorius Algis 
Modestas, suorganizavęs or
kestrus.

Šokių šventę pravedė Juli
ja Cijunėlienė ir Jolita Kriau 
čeliūnaitė. Patarosios tauti
nis apdaras labai derinosi 
prie šventės aplinkos ir nuo
taikos.

Apšvietimą koordinavo 
Česlovas Rukuiža, o garso - 
Švitrius Gotceitas. Puikus 
yra šventės leidinys, reda
guotos Danutės Bindokienės 
o iliustruotas Ados Korsokai 
tės-Sutkuvienės.

Vakare įvyko banketas, 
apie kurį teks plačiau kitą 
kartą pasisakyti.
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PASAULIO ANTIKOMUNISTINE LYGA IR
IOS KONFERENCIJOS °R-"°ZAS KAiKliLIS

Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

Tarptautiniam agresy
viam komunizmui plečiantis 
ir jo įsigalėjimui sulaikyti, 
1966 m. P. Korėjoj buvo su
organizuota Pasaulinė An- 
tikomunistų Lyga (World 
Anti-Communist League -r- 
WACL) sujungianti viso 
pasaulio tautines bei tarp
tautines organizacijas ir in
stitucijas, norinčias pasi
šventusiai kovoti už tautų 
laisvę, už žmogaus teises, 
už taiką ir demokratiją, 
laisvą tautų apsisprendimą, 
bei nepriklausomybės prin
cipus.

Pasaulinė Antikomunistų 
Lyga (sutrumpintai WA 
CL) yra vienintelė pasauly 
susiformavusi antikomunis
tinė tautų institucija.

WACL idėja "kilo tuoj pa
sibaigus Korėjos karui, iš 
tada susidariusios Azijos 
Tautų Antikomunistinės 
Lygos. Prie šios organizaci
jos idėjos išplėtimo vėliau 
prisidėjo Sovietų Rusijos 
pavergtųjų tautų junginys: 
"Antibolševikinis Tautų Blo 
kas, įnešant i statutą papil
dymą: kovoti su komuniz
mo idealogija ir kartu su 
Sovietų Rusijos imperializ
mu. Tą kryptimi papildžius 
WACL statutą, Lygos vei
kimas smarkiai išsiplėtė.

Dabar Pasaulinė Antiko- 
munistų Lyga — WACL 
apima penkius jau susifor
mavusius ir du dar besifor
muojančius regijonalinius 
junginius.

WACL kasmet šaukia vi
suotinas narių ir prijau
čiančių konferencijas, ku
riose daugiausia svarstomi 
klausimai liečią atitinkamo

BEKELIAUJANT...
(Atkelta iš 7 psl.) 

įdomių, kad žmogus net ne
žinai nuo ko pradėti, tačiau 
čia gali rasti visko kas tik 
tau yra įdomu ir kuo tik tu 
domiesi. Palygins su di
džiaisiais miestais kaip Ro
ma, Madridas ir kt., Pary
žius lieka paryžiškas ir jį 
pamatyt, bei jame pagyvent 
bei paatostogaut, turėtų 
kiekvienas turistas besilan
kąs Europoje. Gal būt pati 
didžiausia kliūtis pažint 
Prancūziją ir prancūzus yra 
prancūzų kalbos nemokėji
mas. šiuo metu, ar tai po jų 
prezidento lankymosi Ame
rikoje ir Anglijoje ir labai 
plačių bei gerų aprašymų 
apie šiuos kraštus, prancū
zai yra daug draugiškesni 
bei paslaugiškesni ir sten
giasi tave suprasti bei tau 
padėti. Tikėkimės, kad jų 
tas fanatiškas išdidumas ir 
anglosaksų nemėgimas iš
tirps dabartinėje karštoje 
vasaroje ir turistams duos 
dalimybes pajusti tikrą 
prancūzų nuoširdumą bei 
draugiškumą.

laikotarpio įvykius pasau
lyje. Tų konferencijų svar
stymai bei išdavos ne tik 
tiesioginiai turi įtakos į an
tikomunistinę veiklą atski
ruose regijonuose, bet taip 
pat turi tiesioginės įtakos Į 
saugumą, taiką, laisvę ir į 
viso laisvo pasaulio visuo
tiną perbūvį.

Pirma WACL konferen
cija ne Azijos kontinente 
įvyko 1972 metais Meksi
koj. Tai buvo šeštoji WACL 
konferencija, čia pirmą 
kartą dalyvavo vienintelis 
lietuvis kaipo ABN atsto
vas. 1973 metais turėjusi 
įvykti septintoji WACL 
konferencija Londone, ne
įvyko dėl per didelio anglį] 
derinimuosi "detanles" po
litikai ... Tad septintoji 
WACL konferencija įvyko 
už metų Washingtone, D. 
C. čia lietuvių delegatui pa
vyko sudaryti precedentą, 
pravedant į WACL narių 
skaičių lietuvių organizaci
ją tiesioginiai (ne per 
ABN) kaipo "Lithuanian 
Chapter”. Pernai aštuntoji 
WACL konferencija įvyko 
Brazilijoj, šią konferenciją 
ypač rėmė Brazilijos vy
riausybė ir stipriausia vi
som Pietų Amerikos konti
nente Brazilijos antikomu
nistinis WACL skyrius, šie
met devintoji WACL kon
ferencija įvyko Pietų Korė
joj.

Be šių metinių konferen
cijų, reikalui esant, dažnai 
šaukiami WACL tarybos 
posėdžiai.

šiais metais devintoje 
WACL konferencijoj daly
vavo 310 delegatų iš 60 val
stybių ir 26 tarptautinių or
ganizacijų. Posėdžiai vyko 
Korėjos parlamento rūmuo
se. Per penkias dienas buvo 
pasidalinta mintimis, paty
rimais ir apsvarstyta šių 
dienų pasaulio politinė, eko
nominė padėtis bei komu
nizmo viešas ir slaptas vei
kimas ir jo pastangos įsiga
lėti įvairiose pasaulio vals
tybėse. Konferencijos šūkis 
buvo: "Tautinė laisvė prieš 
tarptautinį komunizmą". 
Konferencijų bendras tiks
las yra sutvirtinti solidaru
mą tarp tautų siekiančių 
taikos, laisvės, kad sėkmin
giau apginti bei išlaikyti 
laisvę nuo komunistinės 
agresijos.

Konferencijos dalyviai be 
dalyvavimo bendruose ple
numo posėdžiuose, pasiskir
sto į keturias grupes — ko
mitetus: atskirai apsvar
styti politinius, ekonomi
nius, kultūrinius klausimus 
ir sudarymui bendrai rezo
liucijai ar komunikatui, šių
metinėj konferencijoj, tose 
grupėse, buvo paliestas te
mos: a) komunistų politi
nės, ekonominės ir socialės 
blogybės, ypač pačioj So
vietų Rusijoj už geležinės 

sienos; b) komunistų suvie
nytų frontų taktika ir psi
chologinės kovos būdai; c) 
detantes politika ir josios 
blogybės; d) komunizmo 
pavojai pasauliui ir kovos 
būdai su juo; e) įvairūs or
ganizaciniai, tiek centro, 
tiek atskirų regijonalių vie
netų reikalai.

Toje konferencijoje daly
vavo užsienio reikalų mi
nistrų, parlamentų atstovų; 
mokslininkų ir šiaip įvairių 
tautų organizacijų vadų.

Kur įvyksta konferenci
ja, tai į tą valstybę perke
liamas WACL centras pir
mininku išrenkamas iki se
kančios konferencijos, toje 
valstybėje pasižymėjęs an
tikomunistinis asmuo. Pra
eitų metų brazilietis pirmi
ninkas dr. Carlo Barbieri 
Filho, už jo aktyvią antiko
munistinę veiklą tapo Ko
rėjos prezidento apdovano
tas reikšmingu ordenu. De
vintoji WACL konferencija 
Korėjoj išrinko šiems me
tams pirmininku WACL 
Korėjos skyriaus pirminin
ką dr. Ben C. Limb.

Konferencijose yra pro
gų užmegsti artimus ryšius 
su esamais bei būsimais 
įvairių tautų — valstybių 
vadais, iškelti tame pasau
liniam forume lietuvių tau
tos reikalus, sudaryti palan
kumą ir surasti talkininkų 
Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams.

Lietuvių centrinių orga
nizacijų bei institucijų (sa
kysim, kad ir VLIKas) 
WALC veikla nesidomėji- 
mas yra netoleruotinas. 
Džiugu, kad ALTas yra 
WALC nare ir pirm. dr. K. 
Bobelis savo dalyvavimu 
APACL kongrese užmezgė 
reikšmingus mums santy
kius su kitų tautų vadais. 
Būtų didžiai naudinga, kad 
ALTas būdamas WALC na
riu įstengtų sudaryti iš 
įvairių organizacijų bei in
stitucijų pilnas, leistinas 
kiekvienam skyriui po 5 pil
nateisius delegatus į WALC 
konferencijas. Tada lietuvių 
delegacija galėtų pasiskirs
čius dalyvauti įvairiose ko
misijose geriau pasitarnau
ti Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams ir kartu daugiau ga
lėtų prisidėti prie organi
zuotos antikomunistines 
veiklos ir prieš Sovietų Ru
sijos okupaciją bei josios 
vedamą visokeriopą lietuvių 
tautos genocidinę politiką. 
VLIKas iki šiol šiame pa
sauliniame forume niekuo 
nepasireiškia....... Sakysim,
bent pasveikinimus galėtų 
pasiųsti, kaip kad daro kitų 
tautų centrinės laisvinimo 
institucijos bei antikomu
nistinių valstybių vyriausy
bės ... Taip pat labai svar
bu, kad dalyvautu kas iš 
lietuvių jaunimo Pasaulinės 
Jaunimo Antikom unistų

PAVYKUSI GEGUŽINĖ

Jūrų šaulių "švyturio" 
kuopos gegužinė rugsėjo 5, 
d. stovyklavietėje "Pilėnai”, 
nežiūrint, kad daug žmonių 
buvo išvykę į Chicagą, buvo 
gausi ir atvykę linksmai 
praleido gražią paskutinių 
vasaros dieną. O diena, die
na! Ir kaip žmonės sako: 
saulė žeme riedinėjo.

Dovanų stalas buvo tikrai 
turtingas dovanomis. Tai 
kuopos šaulių ir svečių su
aukoti daiktai. Dovanų da
linimą pravedė stovyklavie
tės komendantas Stepas 
Lungys. Atvykusiųjų pri
ėmimui kuopos šauliai ir 
šaulės buvo gerai pasiruo
šę, visi buvo pavalgydinti ir 
pagirdinti.

LžS-gos Detroito sk. pir
mininkas Alfonsas žiedas 
su sk. iždininku Antanu 
Griniumi naujakurio Vlado 
Selenio buvo nuvežti į jo 
naująją gyvenvietę ir jiems 
aprodytas naujasis pasta
tas — namai. Pastatas di
delis, erdvus ir yra vilčių 
jame turėti žurnalistinę po
pietę ar kitą kokį pobūvį.

TAUTOS ŠVENTE

Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 26 d. 12:30 
vai. Kultūros Centre. Pa
skaitą skaitys dr. Bronius 
Nemickas. Meninę progra
mą atliks tautinių šokių an
samblis "šilainė" vadovau
jama Galinos Gobienės ir 
St. Butkaus šaulių kuopos 
kanklininkės vadovaujamos 
Danutės Petronienės. Minė
jime organizacijos dalyvaus 
su vėliavomis. Rengia LB 
Detroito apylinkės valdyba.

LIETUVIŲ 
BICENTENNIAL 

PARODA

Detroito Tarptautinis In
stitutas švęsdamas JAV 
200 metų sukaktį, savo Tau
tybių salėje ruošia parodas 
įvairių Dotroite gyvenančių 
tautybių menui ir jų įna
šui į šio krašto ir į Detroi
to gyvenimą parodyti. Nuo 
rugsėjo antrosios pusės iki 
spalio vidurio Tautybių sa
lės 41 langas pasipuoš lie
tuviškais audiniais, medžio 
drožiniais, skulptūromis, 
gintaro papuošalais, kera
mika, odos dirbiniais, šiau- 
diniukais ir šiaudini ūkų pa
veikslais, lietuviškos veik
los nuotraukomis, retomis 
knygomis, istorine medžia
ga ir įvairiais kitais daik
tais. šios parodos atidary
mas įvyks rugsėjo 19 d. 2-5 
vai su trumpa oficialiąja

Lygos konferencijose.
Sekanti WALC konferen

cija numatyta sušaukti kitą 
pavasarį Turkijoj ar Tai- 
wane. Tad reikėtų lietu
viams daugiau ten dalyvau
ti.

dalimi, vaišėmis ir menine 
programa, kurią atliks 
Windsoro jaunųjų lietuvių 
tautinė šokių grupė.

Parodą rengia Lietuvių 
Bicentennial Komitetas ir 
visos organizacijos kurių 
atstovai j tą komitetą įeina, 
Lietuvių Kultūros Klubas 
ir Tarptautinis Institutas.

Visi Detroito ir apylinkių 
lietuviai tą dieną kviečiami 
atvykti į Tarptautinį Insti
tutą ir dalyvauti šios svar
bios parodos atidaryme, 
programoje ir vaišėse.

NAUJAS ALUMNAS

šiais metais birželio 22 d. 
Wayne Statė Universitete 
įgyjo įstaigų ir įmonių ad
ministravimo MS laipsnį 
Antanas Murinas 27 metų 
amžiaus. Antanas Murinas 
yra sūnus Adelės ir Juozo, 
gimęs Vokietijoje, bet pra
džios mokyklą ir gimnaziją 
baigė Detroite. Dirba Ford 
Motor bendrovėje.

MUSŲ LIGONIAI

žurnalistas ir Detroito 
skyriaus sekretorius Vladas 
Mingėla yra susirgęs ir gy
domas Cottage ligoninėje 
Grosse Pte, 159 Kerchvl.

Vincas Rinkevičius, po 
padarytos operacijos, sveik
sta namuose.

ARTIMESNI RENGINIAI

Rugsėjo 18-19 vyksta fes- 
valis šv. Petro parapijos sa
lėje. Dievo Apvaizdos para
pijos tradicinis rudens ba
lius — rugsėjo 25 d. 7 v. v. 
Kultūros Centre, žiburio li
tuanistinės mokyklos ba
lius — spalio 23 d. Kultūros 
Centre, šv. Antano parapi
jos Altoriaus draugijos žai
dimų popietė — rugsėjo 26 
d. 3 vai. parapijos salėje.

LITUANISTINES 
MOKYKLOS

1976-1977 metais Detroi
te Kultūros Centre veiks že
mesnioji ir aukštesnioji li
tuanistinė mokykla. Mokyk
lų vedėjas ir šiam sezonui 
sutiko būti mokytojas Pra
nas Zaranka.

SEWING MACHINE 
MECHANIC

Expd. high salary 
Call 212-255-7070 

Mr. Strausą, after 9:30 a. m. 
(3739)

WANTED EXPERIENCED 
DIESEL TRUCK MECHANIC 

FOR 2ND SHIFT.
Good frinųe benefits, working condi- 
tiona, and top pay.

FT. WAYNE LEASING CO. INC. 
Archbold, Ohio 43302 

419-445-6876 
______________________________ (37-44)

MACHINIST-TOOL 
MAKER

Nearby R & D prototype machine 
shop, all new equipment. Esperience 
needed in manufacture of close loler- 
ance, hiyh precibion inashine puria. 
Ezcellent workinu condilion.i with 
liberal benefits. Sularj commensu- 
rate with esperience and ability. Call 
or write in confidence tu ARĖS. Ine., 
P. O. Box 159, Port Clinion. Ohio 
43452. 1-635-2175.

An Equal Opportunity Employer 
(37-41)
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RAKTAS NUO BALTŲJŲ RŪMŲ DURŲ
RIMAS DAIGŪNAS

Iš pageltusių albumo lapų...

Vienas šmaikštus liežuvis 
kadaise pavadino Nixono- 
Kennedy debatus "raktu j 
Baltuosius Namus". Ir vėl 
prieš milžinišką televizijos 
žiūrovų minią organizuoja
ma niekur pasaulyje nema
tyta regykla: viešai varžo
si, šneka ir atsikirtinėja du 
asmenys, abu pretendentai 
j galingiausios valstybės 
prezidento postą. Kaip tvir
tinama, anuomet debatuose 
laimėjo J. F. Kennedy, 
nes... jis pasirodė mote
rims seksuališkesnis už as
ketiškos išvaizdos Nixoną. 
Ta "politinė" savybė atne
šė jam pusę nuošimčio balsų 
daugiau.

Netrukus visi mes stebė
sime televizijos ekrane pre
zidentinius kandidatus, For
dą ir Carterį,'viešai laikan
čius egzaminus iš visokerio
po valstybės tvarkymo me
no variantų. Vienok, turint 
galvoj Nixono-Kennedy de
batų trūkumą, jų lėkštumą, 
pozos ir dramatiškumo sce
narijų, dabartinius debatus 
nuvaro j egzeminacijos for
mą. Kaip tvirtinama, abu 
kandidatai neturės asmeniš
ko kontakto. Juos egzami- 
nuo trys sensacingai pa
reigai parinkti žurnalistai. 
Turint galvoj tris televiziji- 
nius tinklus (networks), 
tenka galvoti, kad juos eg
zaminuos tų tinklų teležur- 
nalistai. Jie įpratę, taupy
dami telelaiką, klausimus 
numesti kategoriškus, trum 
pus ir paviršutiniškus. Kad 
tik išprovokavus sensaciją. 
Ši savybė valstybinės reikš
mės debatus pastato į pi
gios sensacijos branžą. 
Kandidatai sukios galvas, 
kaip atsakius į klausimus 
asmenų, kurie absoliučiai 
nesuinteresuoti valstybės 
tvarkymo reikalais, bet ieš
ko sensacijų.

Fordas ir Carteris turės 
galimybę atsakinėti į žur
nalistų klausimus, šioje eg- 
zaminacijoje dargi pradings 
ir tas gyvumo momentas, 
kuris toks smarkus prezi
dento ir spaudos susitiki
muose. Jau dabar spauda 
tvirtina: kandidatų kon
frontacija bus blanki (dūli) 
ir formali.

Per 90 minučių trys žur
nalistai klausinės ir gaus 
atsakymus. Ta egzaminaci- 
ja eis nustatyta rotacine 
tvarka, mandariniško man
dagumo ritualu, bet klausi
mai galės būti kandidatams 
nežinomi ir netikėti. Tas 
elementas gali žadinti smal
sumą, nes jeigu ir klausi
mai būtų žinomi iš anksto 
— kas per "debatai" tada 
i’šeitų 1

Tačiau mėgėjai, pripra
tę stebėti televizijos imtu
vo ekrane ristikų ringą, te- 
netrina patenkintai rankų: 
"tai matysim, kuris kurį 
padės ant menčių”. Dėjimo 
ant menčių nebus. Vienok,

vėliau, per rinkimus, kada 
jau dalinai ir primirš šiuos 
•"debatus", ant menčių dės 
rinkikų balsai, žiūrovai ga
li sėsti prie ekrano su blok
notu rankoj ir žymėti kaip 
kuris kandidatas susigaudo, 
su kurio laipsnio žinovišku- 
mu jis nutvieskia atsaky
mą, kokią formą turi atsa
kymas : lėkščiai - poetiška, 
biurokratiška, mokslišką, 
atskiestą humoru ...

Tame pat bloknote teks 
žymėti ir kandidatų, kaipo 
asmenybių, geras ir silpnas 
savybes, iki pat garsios vie
no šypsenos ir sportiško ki
to kandidato atkaklumo. 
Kas žmogiška palieka žmo
gui: kandidatui ir rinkikui.

"Moterų balsuotojų Ly
ga" šiuos "debatus” finan
suos, todėl jie įgauna priva
čios iniciatyvos pobūdį. Taip 
nutarė, iŠ keblios padėties 
išsisukusi Federalinė rinki
mų priežiūros komisija. 
Priešingu atveju tolygaus 
ekraninio laiko pareikalau
tų Amerikos Nepriklauso
mybės Partijos kandidatas 
L. Maddox, nepriklausomas

kandidatas E. J. McCar- 
thy. Išsikištų, tuo atveju, 
netgi ir kompartijos kandi
datas, per rinkimus gaunąs 
vos keletą šimtų balsų ...

Tad, kaip dabar tvirtina
ma, akistatos per debatus 
nematysime. Bet netiesio
giai, vienas kitam atkirčiai 
su komentarais bus skirti 
auditorijai. Kandidatai gi 
neturės galimybės dėl pa
šalinių asmenų (žurnalis
tų) intervencijos patys kul
tivuoti tuos klausimus ir 
tuos atsakymus, kurių ert
mėje jie jaučiasi stipriausi. 
Spauda, taip pat nujaučia, 
kad pirmasis seansas pa
trauks didžiausią auditori
ją, o vėliau domėjimasis pa
laipsniui mažės. Juk visi at
sakymai, kad ir netikėti ir 
tariamai spontaniški, bus 
išlaikyti konvencijų progra
minių kalbų partitūrose.

Mums, savaime aišku, rū
pi ir užsienio reikalų mora
linis akcentas: Pabaltijo 
pavergimo statuso palieti
mas per šiuos debatus. Ir 
kada mes matysime, kad 
Artimieji Rytai skambės

ŠILUVOS BAŽNYČIA. Dešinėj pusėj už apie 200 metrų 
yra stebuklingoji Šiluvos koplyčia. Nuotrauka galėjo būti daryta 
apie 1925 m. - J. Lukavič. nuotr.

Mokame aukščiausių nuošimti 
už santaupų pažymėjimus

įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiam 77.% įnešus $1,000

72 mėnesiam

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas 
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas 
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos 
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%)

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

Už įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieng diencj ir 

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40/000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

Open 
Saturdays

Closed 
Mondays

/uperior /avino/
■and lcan association ~

MAIN OFFICE 
798 East 185th St.

SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE 
6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė.

CEDAR OFFICE 
14406 Cedar Road 
(near Green)

fortissimo, o Pabaltijys ne
sulauks nė krustelėjimo ant 
trijų žurnalistų liežuvių, 
žinosime, kad lietuviškų 
veiksnių ryšys su ameriki
nės "medijos" galybe yra 
fikcija. Tik fikcija!

TEBELAIKO SOVIETŲ 
PILIEČIAIS...

Federalinėje Vokietijoje 
gyvenantieji iš Pabaltijo iš
emigravę asmenys, šiomis 
dienomis gavo iš sovietų 
ambasados pranešimą, kad 
jie tebėra sovietų piliečiai. 
Pranešime jie yra raginami 
paimti sovietų užsienio po- 
są, arba įteikti prašymą dėl 
atleidimo nuo sovietų pilie
tybės. Tie asmenys, kurie 
prisistatė ambasadoje ir pa
prašė atleidimo nuo sovie
tų pilietybės, turėjo užpil
dyti labai smulkų formula- 
rą (kuriame, tarp kitko, tu
ri pažymėti apie gimines 
Vakaruose, kurioje kariuo
menėje tarnavo ir t.t. ir už
mokėti 100 DM. šis sovietų 
nusistatymas nėra naujas. 
Įdomu, tačiau, kad jis buvo 
šitokiu būdu primintas 
tiems, kurie per lengvai už
miršta įvairias sovietų pin
kles. (E)

SENIOR CITIZENS
STUDIO AND 1 BF.DROOM APART/ 
MENT FOR $97.00 TO $145.00 PF.R 
MONTH, 1NCLUDES ALL UTIL1T1ES.

ALLAN TOWERS 313-062-5292 
PARKVIEW PLACE 313-064-4999 

ELMWOOD TOWERS 313-964-6577 
<37-40)

DIE MA KERS
Ar you interested in good wages, 
overtime excel. frir.ge benefits, in
cluding profit sharing, vvorking in a 
new air cond. shop? Ali of this avail
able nt our nevv location in Saline, 
Mich- An excel. community to locnte 
your family or a short drivc via 1-94 
or US-23. For furlher information, 
inquire at Crescive Die & Too). 905 
Woodiand Dr., Saline, Mich. We are 
open Saturdays for applicalions.

(37-40)



Nr. 37 — 12 DIRVA 1976 m. rugsėjo 16 d.

SOVIETINES ARMIJOS PAMATAS
Sovietinė armija, per 58 saikas ir statutus. Ir dabar,

savo egzistencijos metus, 
išugdyta, ištreniruota griež
toje lenininės utopinės h is
terijos mokykloje, tapo mi- 
litariniu Maskvos kumščiu. 
Sovietinė armija yra demo
kratinių laisvių priešas ir 
naikintojas. Sovietinio prie
vartinio režimo gynėja ir 
įtvirtintoja. Ginti diktatūrą 
etiškai netinka, todėl So
vietinės armijos psichinė 
struktūra paremta melu, iš
kraipytais istoriniais davi
niais.

Majoras A. A. Myer, So
vietinės armijos drausmės 
analizei paskyrė ilgoką stu
diją, kuri išspausdinta "Mi- 
litary Review” žurnale. Ko
kiu būdu šis militarinis jun
ginis atlaikė įvairius keb
lumus, sukrėtimus, bolševi
kines rūmų revoliucijas ir 
visokius perversmus viršū
nėse, bet visad likęs nuoša
lyje nuo partinių grumty
nių?

Pradžioje tai buvo plati 
vadovaujančiųjų asmenų1 
šeimos užstatų sistema. Už 
nusikaltusį kariškį atsakė 
jo artimieji. Savo laiku L. 
Trockis tarė žodžius, kurie 
įtvirtino įkaitų sistemą So
vietinės armijos struktūro
je: "išdavikai išduoda savo 
artimuosius". Tariamų iš
davikų artimieji buvo trak
tuojami ... kaip išdavikai. 
Ir baudžiami!

šis įkaito principas kad 
ir kisdamas, įsibrovė į prie-

CLERK TYP1ST
TYPING A MUŠT. GENERAL OF
FICE DUTIES. MAJOR PART OF 
JOB IS PROCESSING AND TYP
ING ORDERS. J DAY WF.EK 8 30 
TO 5. PERMANENT POSITION 
VICINITY "I" ST. & F.RIE AVĖ. 
PHILA.. PA. CALL 215-744-9500. 

(55-39»

DES16NER
MINOR LAY-OUT

MEDIUM SIZE 
AUTOMOTIVE PARTS 

MANUFACTURER 
HAS OPENINGS IN 

ENGINEERING DEPT. 
FOR DESIGNERS 

AND MINOR LAY-OUT 
WITH EXPERIENCE IN 

AUTO BODY HARDWARE. 
GOOD \VORK1NG CONDITIONS. 

FRINGE BENEFITS 
AND OVERTIME.

APPLY IN PERSON

FERRO Mfg.
1380 E. VVOODBRIDGE 

DETROIT. MICHIGAN 48207 

EXPERIENCED 
BOLT MAKER 

SĖT UP OPERATOR 

COLD HEADER 
SĖT UP OPERATOR 

THREAD ROLLER 
SĖT UP OPERATOR 

BOLT TRIMMER 
SĖT UP OPERATOR 

(for Hartford and/or Wat»rbury)

OVERTIME AND FRINGE BENEFITS

MICHIGAN SCREW PRODUCTS 
6400 E. 11 MILE RD.

CENTER LINE, MICHIGAN
An Equal Opportunity Employor

priesaikos tekste, kariai su
tinka, kad nusikaltimo at
veju. juos teniekina visuo
menė, partija ir artimieji. 
Statutų kodifikącijo.ie spin
di užuominos apie kolekty
vinę atsakomybę už nusi
kaltimą.

'Nusikalsti nėra ir lengva. 
Sekimo sistema paremta 
dviguba kario kontrole. As
menį seka karinė ir partinė 
akis. Armija infiltruota 
partiečiais ir komjaunimu, 
šie režimo ramsčiai išdės
tyti visuose kariniuose jun
giniuose, iki mažiausiojo, 
iki grandies. Kiekvienas ka
rys įvertinamas individua
liai, jam užvedama asmeniš
ka byla, kurion įrašomos 
įvairios slaptos charakteris
tikos. Visa tai paremta 
bausmėmis. Politinė dalinio 
vyresnybė baudžia karinės 
vyresnybės rankomis. Prieš 
karinės vyresnybės baus
mes beveik nėra galimybės 
apeliuoti. Bausmės visad 
galutinės. Baudžiama netik
tai už tam tikrus nusižen
gimus kariškam budrumui, 
bet už ... politinį nesusi
gaudymą, už nepakankamą 
komunistinės abėcėlės paži
nimą!

Vyresniojo autoritetas ir 
jo įsakymas yra viskas. Tai 
yra absoliutas, kuriuo že
mesnysis negali svarstyti. 
Taip, karo metu buvo siun
čiamos ištisos kuopos per
eiti užminuotus laukus, kad 
jx) jų pravažiuotų tankai, 
žmonių užtenka, o tankus 
reikia branginti. Vyresny
sis, davęs įsakymą, tampa 
įsakytam kariui absoliučiu 
vadovu ir valdovu.

Sovietinėje armijoje po
puliarus posakis, kuris nu
sako vyresniojo absoliutą:

"Ja našalnik, ty durak. 
Ui ty našalnik, ja durak!" 
Vertimas: "Aš viršininkas, 
tu kvailys. Jeigu tu virši
ninkas, aš esu kvailys!"

Su šiuo anekdotišku posa
kiu sutampa kodekso para
grafas: "vyresniojo įsaky
mas yra žemesniajam įsta
tymas". Už netinkamą įsa
kymo atlikimą žemesnysis, 
arba pavaldusis, baudžiami 
kaip už įstatymo sulaužy
mą. šis nuostatas nuo aukš
čiausiųjų laipsnių nueina 
iki grandinio.

Palyginimo su laisvų 
kraštų kariuomenėmis ne
gali būti: Sovietinėje armi
joje karys prūsinamas mi- 
litarinio amato ir sekamas 
ideologine prasme. Visas ar
mijos tvarkymasis laiko
mas nepaprastoje slaptybė
je, karštligiškai bijoma sve
timų akių.

Apie kareiviavimą prade
dama garbinanti propagan
da nuo mokyklos suolo. Vai
kams kalama į galvą net 
"Kario priesaikos’’ tekstas, 
kurį vaikas žino iš mokyk
los laikų mintinai. Sovieti
nė armija pristatoma kaip 
Antrojo pasaulinio karo ab
soliuti laimėtoja ir pusės 
Europos iš fašistų vergovės 
išlaisvintoja! Naujokas atei 
na jau pusiauparuoštas pro
pagandiniu požiūriu. Teore
tiškai Sovietinė armija tu
rėtų būti ištikimiausias re
žimo kumštis...

Tačiau taip nėra. Vos įve-

REGISTERED 
NURSES

Expansion has created the need 
for additional RNs to work the 
afternoon and midnight shifts. 
Both full and part time shifts 
are available along with oppor- 
tunities in most areas including 
ICU-CCU.

WE OFFER:
« MODERN TECHNOLOGY AND 

EQUIPMENT
• AN EXPER1ENCED AND PROG- 

GRESSIVE MEDICAL STAFF
• CONT1NUING EDUCATIONAL 

OPPORTUNITIES
A RESPONS1VE ADMINISTRAT1ON

• EXCELLENT SALARY AND
BENEFIT PROGRAMS

If challenge and opportunity are 
what you demand thcn ’HOLY 
CROSS” is the Hospital for you.

For additional information 
please Call or Visit: 

NURSING SERVICES DEPARTMENT 

HOLY CROSS 
HOSPITAL 

4777 E. OUTER 1)R.
DETROIT, MICH. 48234 

313-369-9100
An Equal Opportunity Employer M/F 

(35-39)

WANTED AT O^ICE 
ISF CLASS SKILLED

MACHINE REI’AIRMEN
Northern Michigan manufacturer re- 
quire» an individual wilh 5-8 xea.-s 
experience on multimatics, Ntw Bri- 
tain. and Acme Gndley chuckers 
mušt know electrical mechanical and 
hydraulic systems on cliucking ina- 
chines. Located in a town oi 20,000 
on Lake Michigan. Complete fringe. 
including profit sharing. Wrile P. O. 
Box 754. Escanaba. Michigan 49829 
or call (906) 786-3997. (35-39)

MAINTENANCE
SUPERVISOR

ANDERSON HICKEY HAS IMMEDL 
ATE OPENINC for a inainteriance 
supervisor. We are a i-heet-metai rna- 
nufacturer of office furniture.
Our operations include pressea, 
brukęs, shears & autoinatic pressen; 
440 reoistance vvelding with electro- 
nic control. Panele: hand spray guna 
for painting; & air povvered hand 
tools for assembly.
If you are familiar with repair and 
maintenance of these kinds of equip- 
ment & have had 2-5 years experi- 
ence supervising maintenance em- 
ployees. Please write or coli collect 
during hours 8 a. m. to 12 noon and 
I p. m. to 4:30 p. m.. Monday thru 
Friday.

Phone (214) 657-5567
Personnel Department

Anderson Hickey Division 
Delwood Furniture Co.
A U.S. Industries Co.

P. O. BOX 241
1NDUSTRIAL PARK

HENDERSON. TEXAS 75652

An Equal Opportunity Employer 
(35-37) 

dė savo tankus su raudoną
ja žvaigžde į Prahos gatves, 
į Vengrijos miestus, į lenkų 
fabrikus, pasireiškė stam
būs ideologinės, net politi
nės drausmės laužymai. 
Prahoje buvo tankų, pasi
puošusiu Dubčeko portre
tais ; lenkuose buvo dalinių, 
kurie neatidengė ugnį j dar
bininkų demonstracijas...

Karinės drausmės svyra
vimus rodo ir gausūs draus
mės batalionai, kuriems ka
linių netrūksta. Kariuome
nės masėje, siaučia alkoho
lio pomėgis. Alkoholiu užpi
la tą dvasinę tuštumą, kuri 
žiojoja po propagandine Le
nino saule. (ps)

185 North W*bash Avenue 
Chicago, Iii. 60601 2nd Floor

DIDELIS PASIRLSKIMAS
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIUI

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

Rasite pas vienintelį 
lietuvį kailininkų 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

GERIAUSIA DOVANA 
BET KOKIA PROGA

WANTED AT ONCE
.JOURNEYMEN 

DEVLIEG/OPERATORS 
Esperienced on numerical controlled 
machine.. Muet be able to aet up for 
Ist & 2nd shifts. Steady work. Liberal 
policies & fringe benefits. and uni
forma.

NON-FERROUS
21721 Tungsten Rd. 

Cleveland, Ohio 
216-531-3585

(34-43)

MACHINE REPAIRMEN JOURNEYMEN 
Knowledge of cold hesding mschinery helpful. 
Mušt be able to do are and acelylene welding. 
Trouble shooting of electrical systems of 
machines, mušt have paat experience at 
machine repairs. Good pay and benefits. 
MICHIGAN RIVETCORP.. 13201 Stevens Rd 
Warren, Mich. 48089 Tel. (3131 754 5100 
An equal opportunity employer. (30-37)
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

VIETOJ NEKROLOGO
Raktais nešina, einu tuš

čiu, tamsoku mokyklos kori
doriumi. Visame pastate nė 
gyvos dvasios, todėl mano 
žingsniai aidi kaip neramaus 
vaiduoklio dvasia. Kampe ki 
biras ir patalpų valymo įran
kiai. Klasės pradėtos valyti, 
kaikuriose net ir lentos žvil
ga. Kreivai pakabintas, kiek 
sudulkėjęs Lietuvos žemėla
pis, toks vienišas, toks kupi
nas begalinės tuštumos, 
tarsi jis neatstovautų tikro 
krašto su žmonėmis, su na
mais, upėmis ir ežerais, ir 
smėlėtu Baltijos krantu. Jis 
šiuo momentu man - tai Dai
navos Šalis, kažkada buvusi, 
kažkur pasakų šalyje gyve
nusi, kažkur legendų kara
lystėje žuvusi su Šarūnu Gil
šės ežero pragaištingose gel
mėse.

Vyskupo Valančiaus mo
kyklos šešėliai seka mane ir 
aš matau šimtus besišypsan
čių, jaunų veidų, girdžiu jų 
juoką, girdžiu pertraukų 
triukšmą ir net užuodžiu tra
dicinį gaminamų priešpiečių 
kvapą... Mano rankose sun
ki, rūpestingai išsiuvinėta 
Vyskupo Valančiaus Litua
nistinės Mokyklos vėliava. 
Kadaise, sekant šimtams 
akių, dainuojant Aukuro cho 
rui, plojant šimtams rankų, 
toji vėliava buvo tapusi lietu 
vybės tęstinumo simboliu 
Clevelande. Šiandieną, ją pa 
garbiai sulanksčiusi, kaip 
vagis, nešu į savo namus, ne
žinodama, kur jai rasti vietą, 
lyg mūšį pralaimėjęs legijo- 
no karys, kuris linksta po sa
vo vėliava. Dvasioje linkstu 
ir aš. Ir gal mintyse, skai
tant šiuos žodžius, links ne 
vieno buvusio mokyklos ve
dėjo, mokytojo ir moksleivio 
galva.

Kai miršta žmogus, mes 
su juo atsisveikiname, sako
me kalbas, kalbame maldas 
ir iškeliame jo nuopelnus. 

Vysk. M. Valančiaus lit mokyklos vėliavą neša N. Lenkauskaitė lydima K. Rociūnaitės. 
V. Bacevičiaus nuotr.

Kai miršta institucija, toji 
daugelio rankų ir širdžių su
kurta dvasinė šventovė, ties 
jos mirtimi, kaip ir ties Akro
polio griuvėsiais, nestovi 
minia gedinčiųjų ir niekas ne 
gieda atsisveikinimo gies
mių. Ji miršta tyliai vienu
moje, užpildžiusi vieną mū
sų istorijos lapą ir įnešusi 
pluoštą lietuviškos šviesos į 
mūsų dar taip neseniai trem
ties skausmu aptamsintus 
gyvenimus.

Laikas gydo žaizdas ir 
namų ilgess, kaip ir visi kiti 
skausmai, apmiršta ir tampa 
žodine sąvoka, nebeesmine 
žmogaus dvasios dalimi. Pa
togus gyvenimas ir Naujojo 
Pasaulio kasdienybės reika
lavimai lėtai atrofuoja mūsų 
jausmus. Tampame gerai 
uždirbančiais, automatiškus 
mygtukus spaudančiais robo
tais. Lietuva, kaip toji Dai
nava, lieka tolumoje. Savoji 
kalba nebeskamba švariai. 
Atlikdami savo pareigą su
mokame prenumeratą už 
periodinės spaudos leidinius 
kuriuos tik paviršutiniškai 
perverčiame, perskaitydami 
vietinius skelbimus ir užuo
jautas, kad sužinotume, kas 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Kaip geri katalikai per Vely
kas. Vasario 16-osios minėji
me dalyvaujame, su nuobo
duliu klausydami kalbų ir il
gesingai kvėpdami neišven
giamą dešrų su kopūstais 
kvapą. Ir tariamės esą ge
rais patriotais. Tai kas, kad 
vaikai jau ‘nebeturi laiko’ 
lankyti lituanistnės mokyk
los. Tai kas, kad jie vargiai 
supranta savo močiutės kal
bą. Kalbos maišosi, gadina 
akcentą... Bet vistik svarbu 
kad vis dar vadinamės lietu
viais, mėgstame lietuviškas 
tradicijas, gerokai nugerda- 
mi ‘škotiškosios’ šventąjį Kū 
čių vakarą... O šeštadieniais 
taip gera pamiegoti. Ir apsi-

z 1 3 4
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Mokslo metų užbaigimas Vysk. M. Valančiaus
B. Gražulis, J. Stempužis, O.

lit. mokykloje. Prie prezidiumo stalo iš 
kairės: J. Virbalis, kun. B. Ivanauskas, direkt. A. Balašaitienė, 
Žilinskienė, tėvų komiteto pirm. V. Palūnas ir P. Razgaitis.

Vysk. Valančiaus lit. mokyklos 1975 m. abiturientės: Kris
tina Rociūnaitė, Nijolė Lenkauskaitė ir Danutė Bankaitytė. Už 
jų stovi: mokyt. Kęstutis Civinskas, direkt. Aurelija Balašaitienė 
ir mokyt. Stasys Barzdukas.

pirkti reikia. Svarbu ir golfo 
neapleisti, svarbu vaikams 
sportuoti, nes tai gera jų kū
no vystymuisi, ir gali būti 
ateičiai naudinga ... Futboli
ninkai ir plaukikai juk gauna 
puikiausias stipendijas ... 0 
kaip su jų dvasia?

Iš kitos pusės, mano pažįs
tamų tarpe izoliuotos, toli 
nuo lietuviškų institucijų 
gyvenančios šeimos, tarsi 
perlai purve, atvažiuoja virš

V. Bacevičiaus nuotr.

60 mylių šeštadieniais su sa
vo vaikais, kurie be priekaiš
to atlieka lietuviškas pamo
kas pamokas, kurių lietuvių 
kalba skamba, tarsi jie visą 
savo gyvenimą jokios kitos 
nebūtų girdėję. Taip pat 
pastebiu, kad jų mokymasis 
vietinėje mokykloje yra be 
priekaištų. Nesuprantu ir 
jaučiuosi pasimetusi mūsų 
gyvenimo nelogiškume. Kai 
bame apie lituanistinių mo
kyklų reikšmę. Kalbame 
apie ‘atjaunėjusią* bendruo
menę, šokių ir dainų grupių 
pasisekimus, PLB narių skai 
čių... Bet kas juos veda? Ar 
ne lituanistinių mokyklų auk 
lėtiniai, kurių skaičius kas
met mažėja? Mūsų suvažia
vimai, posėdžiai, rinkimai, 
tarporganizacinės rietenos 
savaime mirs, kai uždarysi
me lituanistines mokyklas. 
Nei pranešimų, nei straips
nių, nei atsišaukimų niekas 
neskaitys, nes nebemokės 
skaityti. Ir kalbų niekas ne
sakys, nes nemokės kalbėti 

Išleido Vyskupo Valan
čiaus mokykla saujelę perlų 
į lietuvišką gyvenimą, ir bi
jau, kad tie perlai nesutirptų 
abejingoje minioje, nebetu
rinčioje tos lietuviškosios ug
nies, kurią turėjo caro pri
spausta lietuvė motina, mo
kydama savo vaikus lietuviš 
ko rašto prie varpstelio.

I

Vyskupo Valančiaus mo
kyklos uždarymo pagrindinė 
priežastis esanti ‘nesaugus 
rajonas’, kuriame vis dar gy
va senoji ietuviška parapija. 
Tėvai biją šeštadienio rytais 
vežti savo vaikus. Tačiau ne 
tame esmė. Ir kitoje mokyk
loje toli gražu nebus tiek mo 
kinių, kiek jų turėtų būti. 
Quo vadis, miela lietuve mo
tina?

Vietoje nekrologo rašau 
šiuos žodžius su širdgėla ir 
liūdesiu, ir didele padėka vi
siems, kurių čia negaliu 
išvardinti, išskyrus tik Šv. 
Jurgio parapijos šeimininką 
kleboną kun. Balį Ivanauską 
kuris šią mokyklą rėmė, ja 
didžiavosi ir buvo sudaręs to
bulas mokyklos darbui sąly
gas. Mokytojai, tėvų komite
tas, mokyklos reikšmę įver
tinę pavieniai asmenys, pa
tys mokiniai, visi buvo tarsi 
viena tvirta grandis, kiekvie 
ną šeštadienį tęsianti lietu
viškosios gyvybės siūlą. 
Ypatingomis progomis rėmė 
mokyklą finansiniai ir dova
nomis pavieniai mecenatai ir 
Lietuvių Bendruomenės A- 
pylinkė bei Apygarda. Vi
siems tariu nuoširdų ačiū. 
Buvo džiaugsmas dirbti, bu
vo laimė prisidėti prie lietu
viškos kultūros išlaikymo, 
buvo malonumas matyti sa
vo ir kitų darbo vaisius. Pra
žydo jie kaip lietuviški jaz
minai, išsinešę į gyvenimą • 
su savimi visa tai, ką gražiau, 
šio sugebėjo mokytojai per
duoti.

Nesuskambės šeštadie
niais Vyskupo M. Valančiaus 
Lituanistinės mokyklos Cle
velande skambutis. Mokyk
la liks tuščia, rami, nedrums - 
čiama vaikų balsų ir mokyto
jų pokalbių. Po dvidešimt še 
šerių metų gyvavimo, ‘Pačio 
je jaunystėje’ jai mirus, ta
riu SUDIE! Gal kas nors 
kur nor tęs tos mokyklos gar 
bingą vardą ir eis Vyskupo 
Valančiaus idealistiniu švie
timo ir Lietuvos meilės keliu.

MACHINIST— 
MAINTENANCE
TO MAKE PARTS AND MA1N- 
TAI N AUTOM ATIC PRODUC- 
T1ON EQU1PMENT O. T. AVAIL
ABLE, DAY SHIFT ONLY. GOOD 
BENEFITS. PENSION. STEADY 
WORK. CLIFTON N. J. (201) 
772-3200. (55-3O)
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Clevelandiečiai Edvardas ir Janina Stepai šiuo metu atos
togauja Ispanijoje, kur jų pažįstami p.p. Takacs (dešinėje) turi 
ant Viduržemio jūros kranto butą. Stepai siunčia linkėjimus 
Clevelandiečiams draugams.

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA MALONIAI KVIEČIA 

VISUOMENĘ DALYVAUTI

0. L. G. D-jos 20-tos kultūrinės premijos įteikimo ir 
jaunimo susipažinimo baliuje

Lietuvių Namuose, 877 E. 185 St.,Clevelande

Š.m. spalio 2 d., šeštadienį. Baliaus pradžia 7 v.v.
Programą išpildo "NERIJA”. šokiams gros R. STRIMAIČIO orkestras.

Įėjimas porai $25.00; studijuojančiam jaunimui užsiregistravusiam iki 
rugsėjo 20-tos dienos, įėjimas veltui. Neužsiregistravusieji šokiuose galės da
lyvauti, bet vakarienės negaus.

Atsakymus apie dalyvavimą prašome siųsti dr. Dainiui Degėsiui, 18009 
Lake Shore Blvd., Apt. 201, Cleveland, Ohio 44119, tel. 486-6889, arba skam
binti dr. J. Stankaičiui tel. 729-7825 iki š. m. rugsėjo 20 dienos.

VALDYBA

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 4<114

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ. UKRAINĄ ir Lt
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos valdyba ir pagalbinio komiteto nariai. 
Sėdi iš kairės: dr. J. Skrinska — vicepirmininkas, dr. J. Sonta — sekretorius, dr. D. Degėsys: 
antroje eilėje B. Skrinskienė, I. Stsnkaitienė, dr. J. Balčiūnas — pirmininkas, A. Aželienė ir R. 
Degėsienė. Nuotraukoje trūksta taip pat dalyvavusio dr. J. Stankaičio, dabartinio Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos pirmininko.

0WNER 
OPERATORS

Have Severai openings available for 
1972 or nevver C/O tractors. Trailers 
furnished with no expense. Excel- 
lent revenue. Long and short meat 
hauls east from Omaha and Sioux 
City area. Established backhauls 
and dispatch. Minimum layover and 
deadhedd.

John Schueman, Agent

CRST, INC.
Avoca, la. (712) 343-2101.

(37-39)

TARĖSI GYDYTOJŲ 
S-GOS SUVAŽIAVIMO 

REIKALAIS
š. m. rugsėjo 1 d. Dr. Juo

zo ir Birutės Skrinskų rezi
dencijoje įvyko Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos valdybos posė
dis aptarti artėjanti sąjun
gos suvažiavimą, kuris 
įvyks 1977 m. gegužės mė
nesį Clevelande.

Suvažiavimas turėtų bū
ti gausus sąjungos nariais 
iš viso pasaulio. Bus moksli
nių ir visuomeninių paskai
tų ne vien tik medikams, 
bet ir plačiai visuomenei. 
Suvažiavimo programoje 
numatyta koncertas-balius, 
atskirų korporacijų bei kur
sų bendras pobūvis, atskira 
programa gydytojų žmo
noms bei viešnioms.

188 MAD1SON AVĖ. (tarp 51 ir 52 g-vės) 
FLOOR 21st NEW YORK. N. Y. 10022

SKYRIAI:
Apple-V.lley, Min. 5SI24 770T I47SI. Td.i
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
New York, N.Y. 1001! — 135 W. 14 Street
So. Boston, Mass. 02127 — 389 VVest Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue
Chicago, III. 60622 — 2222 VVest Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 VVest 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road
Irvington, N.J. 07111 — 762 Špringfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Špringfield Avė.
Crand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.VV. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Markei Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
Philadelphia, Pa. 19141 —4925 Old York Rd.
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
VVaterbury, Conn. — 905 Bank Street
Fort VVayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.
VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė.
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 VV. Federal Street
Trenton, N.J. 08620 — 4 Quay Court

612-432-7083
AL 4-5456

CH .3-2583 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966

VVA 5-2737
884-1738

ES 2-4685 
.174-6446

CL 8-2256
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387 

:145-2028
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
FI 6-1571
PL 6-6766

432-5402
441-4712

SW 8-2868
RI 3-0440

609-585-4867

INVESTAVIMUI 
PASTATAS

Naujas apšildymui pečius 
(baras, kirpykla ir 3 butai). 
Pajamos $9000.00 metams. 
Taksai ir apšildymas apie 
$1650.00 East 185 gatvėje. 
Kaina $63,500. Savininkas 
priverstas išsikelti. Telef.: 
943-6768. (36-39)

IŠNUOMOJAMAS 4 kam
barių butas su baldais. Tel. 
281-7067.

LINOTYPE 
MACHINISTS 

NAT'L printing firni eeeking full time 
machiniats for mtuntaining 4 tapė 
operated linotype. Pievious eleklron 
& autoaetter. Ezperienced required. 
New Orleaną Localion. Excellent 
wage» & fringe benefits. Apply or 
call collect to

JOHN DUNHAM
P. O. BOX 50547 

NEW ORLEANS, LA 70150 
504-254-0614 

E.OJ.
(34-41)

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I '

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius. 
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.
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CLIVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO SKAUTIJA
MALONIAI KVIEČIA VISUS Į 25 METŲ VEIKLOS JUBILIEIAUS

BANKETĄ,
1976 m. rugsėjo 18 d., šeštadieni, 7:30 vai. vak.
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 E. 185 ST.

Meninėje programoje solistė DAIVA MONGIRDAITĖ. Akomponuojant p. BIRUTEI SMETONIENEI,
šilta vakarienė. Baras, šokiams groja ”Muzika’’ orkestras.

ĮĖJIMAS ASMENIUI 10 DOL. JAUNIMUI 6 DOL.
Bilietus platina ir stalus rezervuoja M. Puškorienė, tel. 486-8613 ir G. Barzdukas, tel. 486-9021.

• Nerijus Mačys Cleve
land Statė Universitete rug
sėjo mėn. 3 d. gavo bakalau
ro diplomą iš biologijos. Pa
skutinius tris metus Neri
jus buvo garbės studentas. 
Toliau magistro laipsni 
sieks Cleveland Statė Uni
versitete. laimėjęs ”Assis- 
tantship” stipendiją.

Tinkime sėkmės.

• Cuyahoga Communit.v 
College registracija rudens 
ketvirčiui visose trijose vie
tovėse — Eastern, Metro
politan ir Western vyks nuo 
rugsėjo 21 iki 23 d. CCC 
East vyks dar rugsėjo 25 ir 
26 d. Priimami baigę high 
school 19 m. amž., arba vy
resni nebaigę high school. 
Pamokos vyks dieną, vaka
rais ir savaitgaliais. Yra di
delis pasirinkimas iš 52 kar

■■M

li. Cleve-Sol. Daiva Mongirdaitė šį šeštadienį, rugsėjo 18 
lando skautijos jubiliejiniame baliuje atliks meninę programą. 
Daiva Mongirdaitė yra laimėjusi pirmąjąją vietą Dirvos jau
nesnių ų talentų konkurse ir koncertavusi Kanadoje bei Ame
rikos visose didesnėse lietuvių kolonijose, o taip pat atliko pir
maujančias roles Chicagos lietuvių operos pastatymuose.

jerų. Kredito valanda $7.70 
yra pigiausia visame Ohio. 
Galima gauti finansinę pa
ramą. Mokslas prasidės rug
sėjo 29 d. Dėl informacijų 
žiūr. skelbimą Dirvoje.

• J. Bubelis, Dirvos bend
radarbis Philadelphijoje 
su A. Pešteniu ir V. Saku 
lankėsi Dirvoje ir paliko 
auką 10 dol.

• Proviz. Kazimierui Ma- 
žonui, gyv. Parmoję, Ohio, 
rugsėjo 9 d. sukako 90 metų 
amžiaus. Sukaktuvininkas 
dar aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje visuomeninėje 
veikloje, seka spaudą ir jo
je bendradarbiauja. Dirvos 
skaitytojai yra skaitę jo 
įdomius prisiminimus iš 
praeities. Linkime sukaktu
vininkui ilgiausių metų!

• Žalgirio šaulių kuopos 
šaudymo varžybos, pasku
tinės šį sezoną, įvyks rug
sėjo 26 d. 1 vai. Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis 
į I. Muliolį.

Šioje nuotraukoje matyti būrys lietuvių jaunimo, po pamaldų šv. Jurgio bažnyčioje, 1949 
metų liepos 23 dieną žygiuoja į steigiamąją skautų sueigą. I-je eil. iš kairės: R. Sakalas, Kęstutis 
P. Žygas, Kęstutis Gaižutis, Arūnas Gasparaitis, Vytautas Matulevičius, Kęstutis Cicėnas ir Al
gimantas Rukšėnas;; Il-je eil.: M. Knystautas, Vaidevutis Motiejūnas, Mindaugas Motiejūnas, 
Gytis Motiejūnas, Raimundas Kudukis ir Vytautas Malcanas; paskutinėje eil.: Vytautas Nasvytis, 
už jo Vilčinskas, Vytautas Muliolis, Rimvydas Minkūnas, Vyt. Sniečkus ir Eug. Bliumentalis.

Sueiga įvyko Lietuvių salėje vadovaujant draugovės steigėjui vyr. sktn. Vincui Kizlaičiui. 
skautų draugove. Buvo sudaryta iš vyresniųjų — 
skautų būrelis. Draugovei vadovauti ėmėsi pats 
pakviestas si. Vytautas Sniečkus. Atvykstant į 
jaunimo, po poros mėn. draugovė padidėjo dar

Draugovė vėliau pasivadino Vytauto Didžiojo 
skautų skiltis ir iš jaunesniųjų — jaunesniųjų 
v. s. V. Kizlaitis, o draugovės adjutantu buvo 
Clevelandą daugiau lietuvių ir kartu su jais 
viena skiltimi.

Šiais metais lietuviams skautams Clevelande liepos 23 dieną suėjo 27 metai.
V. Kizlaičio nuotr.

• Tautų festivalis įvyks 
šį šeštadienį, rugsėjo 18 d. 
Weight-Patterson Air bazė
je (Area C), Ohio. Pradžia 
5 vai. p. p. Įėjimas laisvas. 
Tarp 20 tautinių grupių da
lyvauja ir lietuviai.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
Jenį teL 531-2211.

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

NAUJAS GROŽIO 
SALIONAS

SILVER SHEARS BEAUTY 
SALON

687 E. 185 St. Cleveland, O.

Vienintelis lietuvių moder
niškai įrengtas grožio salionas. 
Automobiliams pastatyti aikš
tė yra už Bi-Rite maisto krau
tuvės.

!‘ Vedėja Giedrė Mazoliauskaitė.
Dėl susitarimo skambinti — 

486-4240
Vincas Gelgotas

PILĖNŲ TUNTO 
SKAUTŲ VEIKLA

Clevelando lietuviai skau
tai grįžę iš 'ROMUVOS’ sto
vyklos ruošiasi pradėti 
1976-77 darbo metus rug
sėjo 13 d. Sueigos vyks Die
vo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėje. Kle
bonas kun. G. Kijauskas ir 
šiais metais mielai sutiko

• žemiausios apartamen
tų draudimo kainos! Ap
saugokite savo apartamen
tą nuo bet kokios nelaimės 
ir apsisaugokite save nuo 
teisinės atsakomybės. Pil
nam draudimo patarnavi
mui kreipkitės pas Kęstuti 
Gaidžiūną, telef. 943-1202.

im

HOUSE FOR SALE 
Open Sunday 1-4 

19012 Pawnee off East 
185 St. Brick bungalow, 2 
bedrooms down, expention 
up, divided basement, 
der 40,000.

GEORGE KNAUS 
Realtor 

819 East 185 St.
481-9300 

leisti skautams naudotis pa
rapijos patalpomis.

Sueigos vyks pirmadie
niais, pradžia punktualiai 7 
vai. vakaro. Visi vilkiukai ir 
skautai sueigose dalyvauja 
pilnoje tvarkingoje unifor
moje. Tėvai, kurie nori savo 
vaikus įtraukti į skautų ei
les, prašome atvesti j suei
gas. Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis pas Pilėnų 
Tunto tuntininką Gintą Ta- 
orą — tel. 531-8554, arba 
pas sekančius vadovus: vil
kiukų — R. Apanavičių, tel. 
531-6995, skautų — R. Bel- 
zinską, tel. 531-4607, sk. vy
čių kandidatų — R. Švarcą, 
tel. 289-2057.

1976-77 metų veikloje nu
matyta nemažai iškylų vil
kiukams ir skautams. Taip 
pat šių metų programoje 
ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į specialybes. 
Tikimės paruošti kuo dau
giau skautų įvairioms spe
cialybėms. Kviečiame visus 
tėvus kurių vaikai dar ne
priklauso skautams atvesti 
vaikus j sueigas ir įtraukti 
| skautų eiles. (gt)



DIRVA
• Skaitytojai, pakeitę gy

venamąją vietą, prašom 
tuoj pranešti Dirvai savo 
naują adresą, nes už kiek
vieną sugrąžintą Dirvos nu
merį mes turime paštui mo
kėti 25 c.

• Julius Valeika, iš Muns- 
ter, Ind. susituokia su Jani
na Ross, lietuvaite iš Vene- 

PADĖKA

A .A.
DOMININKAS VISMONTAS

gimęs 1908 m. gruodžio 28 d. Cambridge, Mass. ir 
būdamas 3 m. amžiaus išvyko su tėvais Lietuvon, 
iš kur grįžo į JAV 1956 m. ir apsigyveno Cleve
lande. Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1976 m. rug
piūčio 28 d. Po gedulingų pamaldų Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos šventovįje, rugpiūčio 31 d. 
palaidotas Visų Sielų kapinėse.

Dėkoju kun. Zarembai už maldas ir palydė
jimą į amžino poilsio vietą, Jakubauskienei už 
gražiai atliktas laidotuves, dėkoju visiems, kurie 
nešė karstą, dėkoju Ričardui Reinekeriui už su
ruoštus pietus.

Dėkoju visiems už gėles, už aukas šv. Mi
šioms, už palydėjimą į kapus ir pareikštą man 
užuojautą.

Liūdinti žmona Kotryna su šeima

Brangiam vyrui

A. t A.
RAPOLUI DŪDAI

mirus, liūdinčią žmoną MARYTĘ, dukras su 
šeimomis ir artimuosius nuoširdžiausiai už
jaučiame

Danutė ir Stasys 
Naikauskai 

Sofija ir Alfonsas 
Petravičiai 

Marija Sajonienė 

Stasė ir Andrius
B 1 i ū d ž i a i

A. A.
KOTRYNAI NASVYTIENEI

mirus, jos vyrui agr. ANTANUI, sūnums muz. 
DONATUI ir dail. MINDAUGUI bei giminėms 
gilią užuojautą reiškia

Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių Kuopa

zuelos, su kuria susipažino 
praeitais metais tautinių šo
kių kursuose Dainavoje. Ja
ninos mamytė Aurelija žal- 
neriūnaitė-Ross yra Vene- 
zuelos lietuvių tautinių šo
kių grupės vadovė.

Sutuoktuvės įvyks rug
sėjo 18 d. 2 vai. p. p. šv. 
Pranciškaus parapijos šven
tovėje, E. Chicagoje, Ind.

LOS ANGELES LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ
15 METŲ SUKAKTIES PAMINĖJIMO

BALIUS
įvyks 1976 m. spalio 9 d., 7 vai. vak., 

LIETUVIŲ TAUTINIU NAMU SALĖJE,
3356 GLENDALE AVENUE, LOS ANGELES, CAL. 90039

PROGR AMOJE :
Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų įsikūrimo apžvalga — Vytautas 

Aleksandrūnas.
Solistės Birutė Dabšienė ir Janina čekanauskienė atliks meninę dalį. Joms 

akompanuos pianistė Raimonda Apeikytė.
šampanas, vaišės, vynas ir gėrimai bus palydimi muzikos su šokiais.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Įėjimas įskaitant vaišes ir gėrimus 15 

dol. asmeniui.
Bilietus prašome įsigyti iš anksto ; telefonu 664-0791 (J. Petronis) arba 

pas valdybos narius.
TAUTINIŲ NAMŲ VALDYBA

PARAMA
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

J. Petronis, Los Angeles 25.00
J. Malskis, Cleveland .... 7.00 
A. Šalkauskas,

Juno, Fla....................... 25.00
M. Jasėnas,

Binghamton, N. Y........ 7.00
K. Mykolaitis, Detroit .. 7.00 
F. Jons-Jonynas,

Toronto ....................... 5.00
D. Degėsys, Cleveland .. 12.00 
M. Bačiūnienė, Chicago 100.00 
R. Guzulaitis,

Speedway, Ind............... 10.00
L. Kriaučeliūnas,

Palos Park, III............. 10.00
V. Džigas, Oraha............. 7.00
J. Baniūnas, Hartford .. 2.00 
I. Banienė,

Bloomfield Hills, Mich. 7.00
M. Knystautas, Danbury 5.00 
P. Račiukaitis, Baltimorę 2.00
K. Motuzas,

Richmond Hill, N. Y. . .10.00
R. Švarcas, Richond Hts. 10.00 
E. Zubrickas,

Kankakee, III ............. 2.00
B. Žiugžda, Cleveland .. 3.00 
A. Kavaliūnas, Cleveland 7.00 
V. Rusa,

Bankstown, Australija 7.00 
J. Saikus, Cleveland .... 2.00 
J. Jakštas, Lakewood ... .10.00 
A. Zatkus,

Redondo Beach, Calif. 20.00 
A. Baltrukonis, Cleveland 2.00 
H. Kulber, Brooklyn........10.00

J. Bubelis, iš Philadelphijos, prie Dirvos patalpų.

I. S. Delvigs,
Fairvievv Park, Ohio .. 7.00 

E. Stanat, Chicago ......... 7.00
E. Žitkus, Chicago ..........10.00
I. Muliolis, Cleveland .... 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

los Angeles
•Arch. Jonas ir Jadvyga 

Mulokai, kartu su jauniau
siu sūnum Dainiu, iš Chica
gos persikėlė gyventi į Los 
Angeles, kur jau keleri me
tai gyvena jų vyresnysis 
sūnus arch. Rimas, aktyviai 
veikiąs neolituanų eilėse.

• Kaukių balius — der
liaus šventė Jvyks š. m. 
spalio 30 d. 8 vai. vak. San
ta Monica Women’s Club sa
lėje. Rengia Pabaltiečių Ra
dijo Lietuvių Programos 
Komitetas (Baltic Heritage 
Radio). Visi kviečiami.

• Kalifornijos Lietuvių 
Diena, rengiama Lietuvių 
Bendruomenės, įvyksta rug
sėjo 25 ir 26 d.d.

1. Dramos Sambūrio sta
toma A. Kairio SIDABRI
NĖ DIENA, rugsėjo 25, 
7:30 vai. vak., King Junior 
High School, 4201 Fountain 
Avė., Los Angeles. Garbės 
bilietas su šampanu ir vai
šėmis po $10. Kiti $5, jau

nimui $2.50.
2. Aldonos Variakojienės 

Tabybos paroda Liet. Tau
tiniuose Namuose, 3356 
Glendale Blvd., Los Ange
les. Atidarymas šeštadįęnj, 
rugsėjo 25 vaidinimui pasi
baigus. Paroda tęsis ir sek
madienį, rugsėjo 26 d.

3. Sporto varžybos šešta
dienį ir sekmadienį Mar- 
shall High School patalpose. 
Visa lietuvių visuomenė 
kviečiama visoje programo
je dalyvauti ir paremti kul
tūrine veiklą.

WANTED 
MASTER TOOL

DIE MAKER
Experience in Caibide grindine & 
progressive dies.

Apply call or write to: 
LEE BIRCH CRAHAM McJNTYRE or 

WM. L. KEADY, Jr.
ADVALLOY INC.

844 E. CHARLESTON RD. 
PALO ALTO. CALIF. 84303 

415-494-7171
(37-43)

OPPORTUNITY FOR F.jft>ERIENCED 
ALL AROUND MILL HANDS 

Experienced on HOR1ZONTAL & 
VERTICAL MILLS. Be able to »et up 
& operate, work from blue print* & 
close tolerance.
Air conditioned shop & all benefits. 

CENTURY TOOL CO. 
32201 N. Avis Dr.

Madison Heights, Mich. 48071
E.O.E.

(34-40)
WANTED AT ONCE 

SL1TTER OPERATORS 
Steady employment for qualified men. 
All fringe benefits.

Apply in Person 
ACCURATE STEEL PROCESSING CO. 

401 Salliotte Road 
Ecorse, Mich. 
313-388-5800

An Equal Opportunity Employer M/F 
(34-41)

FACTORY WORK

FORD
W00DHAVEN 

STAMPING PLANT 
HAS IMMEDIATE OPENINGS 

FOR QUAL1FIED 
JOURNEYMEN 

DIEMAKERS

ELECTRICIANS

MACHINE

REPAIRMEN
APPLY 

EMPLOYMENT OFFICE 
1-75 and West Rd.
Mon. thru Fri.

7:30 a. m. — 4 p. mi 
FORD MOTOR CO.

Woodhaven 
Stamping Plant 
Trenton, Mich.

An Equal Opportunity Employer
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