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Diktatūra 
Indijoje

RIMAS DAIGCNAS
Po Kinijos antroji gyven

tojų ir skurdo gausa pasi
žymėjusi valstybė yra In
dija. Didžiajai Britanijai 
palikus savo buvusią kolo
niją spręsti savo likimą, In
dija sugebėjo išlikti demo
kratiška. Valstybė turėjo 
savo rinkimines instituci
jas, atstovų organus, rinki
mais sudaromą valdymosi 
sistemą. Tr taip trūko visą 
Šimtmečio ketvirtį. Nors 
Indija buvo ir tebėra neįsi
vaizduojamo skurdo, anal
fabetizmo, religinio fanatiz
mo ir vis neišnykstančių 
kastų šalis, liberalizmo en
tuziastai jau suskubo leisti 
apie tą kraštą patetiškus 
gandus: tai didžiausioji de
mokratija ant planetos pa
viršiaus ...

Deja, tai buvo falsifika
cija. Indija palengva noko, 
kaip obuolis, kol prinoko 
tapti griežto diktatūrinio 
režimo pastoge. Ministerė 
pirmininkė Indira Gandhi, 
"moteris su plieno ranko
mis”, figūriškas indų posa
kis, lengvai nusuko galvą 
tariamai demokratiniam re
žimui ir vis labiau palenkia 
kraštą paklusti jos įno- 

(Nukelta į 2 psl.)

Mirė Dirvos rėmėjas

A. A. JONAS ADOMONIS (1895. VII. 2 — 1976. IX. 26), 
taurus lietuvis, buvęs laisvosios Lietuvos iškilus ūkininkas, Ame
rikoje nuolatinis Dirvos ir bendrai lietuvių spaudos rėmėjas, 
mirdamas palikęs Dirvai stambesnę auką.

FORDAS PASITAISĖ... 
Bet rinkiminė retorika nepakeičia padėties

Prezidentas Fordas spalio 
12 d. Baltuose Rūmuose, su
sitikęs su pavergtųjų tautų 
atstovais, prisipažino sukly-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
dęs diskusijose su demokra
tų kandidatu Jimmy Carte- 
riu apie Rytų Europą. Jo tik
ra pažiūra esanti tokia:

‘1. Rytų Europos kraštai, 
žinoma, yra Sovietų Sąjun
gos dominuojami. Jei juose 
dabar nebūtų trisdešimties 
sovietų divizijų, Rytų Euro
pos šalys seniai būtų atgavu
sios laisvę.’

‘2. JAV niekados praeity
je, dabartyje ir ateityje ne
pripažino ir nepripažins, ofi
cialiai ar tyliai (acųuiesce) 
nesutiko ir nesutiks su Sovie 
tų dominacija Rytų Europo
je.’

‘3. Rytų Europos tautos 
siekia laisvės, nors jų kraš
tai fiziškai gali būti dominuo 
jami, jų dvasia lieka laisva. 
Jų dvasia niekados nepalūžo 
ir nepalūž. Ir kada nors jos 
bus laisvos.*

Prezidentui būtų buvę ge
riau, jei jis tą būtų pareiškęs 
per pačias diskusijas. Turint 
galvoje tačiau, kad dabarti
nis susitikimas su pavergtų
jų atstovais, priešingai anks 
tyvesniems, rado platų at
garsi spaudoje ir televizijoje 
nesunku suprasti, kad jis iš 
susirinkusių gavo ‘išrišimą’ 
iš savo pirminės nuodėmės.

Jį suteikdamas, anot UPI 
pranešimo, Stanley A. Ge
čys, lietuvių bendruomenės 

pirmininkas, pareiškęs, kad 
Fordo pastabos diskusijose 
turi būti priimtos ‘tokioje 
šviesoje, kaip Carterio pa
reiškimas apie etninį grynu

PREZIDENTAS ATŠAUKĖ KLAIDĄ 
APIE RYTU EUROPOS VALSTYBES

Prez. Fordas antradienį, 
spalio 12 d., Baltuosiuose 
Rūmuose susitiko su kelioli
ka etninių grupių atstovų. 
Pasimatyme dalyvavo pre
zidento štabo nariai. Prez. 
Fordas prisipažino padaręs 
klaidą apie Rytij Europą 
savo pareiškimu debatuose. 
Pažymėjo, kad jis visada 
stovėjo už pavergtų tautų 
nepriklausomybę ir to lai
kysis ateityje.

Pas prezidentą buvo su
kviesti lietuvių, latvių, es
tų, lenkų, čekų, ukrainie
čių, vengrų, serbų ir kitų 
tautų atstovai. Iš lietuvių 
dalyvavo dr. K. Ęobeli s ir 
A. Gečys.

Prezidentas pažadėjo pa
daryti dar vieną stiprų pa
reiškimą Rytų Europos tau
tų laisvės naudai. Dr. K. 
Bobelis priminė, jog pre
zidentas birželio 3 d. pasi
rašė nuostatą dėl sudarymo 
komisijos, kuri sektų Hel
sinkio nutarimų vykdymą. 

mą*. Jis manąs, kad abu pa
reiškimai turi būti dovanoti.

Man atrodo, kad Gečys 
tuo pademonstravo kaip 
lengva viešai kalbant suklys 
ti. Juk Carteris savo ‘etnic 
purity* pastaba pasisakė už 
tautinių rajonų išlaikymą, 
kas turėjo būti labai miela 
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Kongresas paskyrė narius į 
šią komisiją, o prezidentas 
dar nepaskyrė valdžios at
stovų ir komisija pasilieka 
neaktyvi.

Prezidentas pareiškė, kad 
vakar paskyrimai jau pada
ryti ir komisija bus aktyvi.

Tuoj po šio prezidento 
Fordo pareiškimo Baltuo
siuose Rūmuose įvyko spau
dos konferencija, kur daly
vavo daugybė laikraštinin
kų, radijo ir televizijos at
stovų. Delegacijų nariai pa
darė pareiškimus. Dr. K. 
Bobelis pažymėjo, kad jis 
patenkintas prez. Fordo pa
reiškimu, bet turi rezervaci
jų dėl Kissingerio vedamos 
politikos. Paklaustas, ko
kios tos rezervacijos, dr. K. 
Bobelis iškėlė, kad Kissin- 
geris savo užsienio politi
nėje veikloje daug kalba ir 
dirba dėl žmonių teisių Af
rikoje, bet tyli dėl Rytų Eu
ropos. (ALT)
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SflVfiiTini
Kinijoje ministeris pirmi

ninkas Hua Kuo-feng buvo iš 
rinktas ar kaip kitaip užėmė 
Mao Tse-tung vietą kaip 
kompartijos ir jos krašto gy
nimo komiteto primininkas. 
Kaip toks, jis redaguos Mao, 
kurio palaikai buvo užbalza- 
muoti kristaliniame sarkofa
ge, raštų pomirtinį leidinį. 
Gyvą Mao palikimą - jo ket
virtą žmoną Chiang Ching 
Hao įsakė suimti. Eina gan
dai, kad su ja yra suimti ar, 
mandagiai tariant, laikomi 
namų arešte ir kiti vadina
mos Šanhajaus 'radikalų’ 
frakcijos nariai.

Mao laikais tie vadinami 
‘radikalai* buvo lyg partijos 
‘sąžinė’, kurie turėjo budėti 
biurokratijos sargyboje, kad 
toji biurokratija - partijos ir 
valstybės - nepamestų ‘revo
liucinės’ dvasios ir nepasi
duotų korupcijai. Tokį palin 
kimą įžiūrėję ‘radikalai* su- 
kėlė’kultūrinę revoliuciją’, 
kurią daugumas biurokratų 
visdėlto šiaip taip išgyveno. 
Atrodo, kad dabar Hua ir jo 
klika nutarė, kad tokių revo
liucinių sargų jiems neberei
kia, jie ir taip geri.

‘Radikalų* pašalinimas var 
gu ar turės kokios įtakos Ki
nijos užsienio politikai, ku
rios svarbiausias motyvas 
yra Sovietų Sąjungos baimė. 
Buvęs Gynybos Sekretorius 
James Schlesinger buvo pir
mas amerikietis, kuriam bu
vo parodyti Kinijos-Sovietų 
Sąjungos pasienio sritys. Į 
jas Pekingas dabar perkelia 
mases kiniečių. Pavyzdžiui, 
Sinkiango sostinė Uighur iš 
80,000 gyventojų 1949 me
tais išaugo į 800,000 didmies 
tį, kuriame daugumą sudaro 
ne kazakai, kirgizai ir mon
golai, bet patys kiniečiai. 
Sinkiango plokštuma labai 
tinka sovietų tankų prasiver 
žimui, kurį sutikti kiniečiai 
ruošiasi su minom ir ... vieti
nių nomadų kavalerija.

Panašiai ginti rengiamasi 
ir Vidujinę Mongoliją, kur 
mongolai sudaro mažumą: 
440,000 iš bendro 8.6 milijo
no gyventojų skaičiaus. Ir 
čia yra raitelių milicija, kuri 
narsiai mosikuoja kardais, 
Internationalą griežiant iš 
plokštelių. Mongolijos auto
nominio rajono vicepirminin 
kas Teng Chunching aiškino 
Schlesingeriui, kad ‘jei sovie 
tų revizionistai pradėtų agre 
siją, jiems būtų lengva įženg 
ti, bet sunku išeiti. ‘Nepai
sant tokio narsumo, Schlesin 
gėris paliko nuomonės, kad 
tankams pasipriešinti leng
viau kitais ginklais kaip ka
valerija.

♦♦♦

Pradėjus kalbėti apie Kini 
ją ... sunku nusikratyti įspū
džio, kad tie dabar suvaldyti 
‘radikalai’ ėjo panašias parei 
gas, kaip Amerikoje ... spau
da ir kita komunikacijos ‘me- 
dia’. Dabar, pavyzdžiui, 
NBC stengiasi išpūsti buv. 
Nixono patarėjo John Dean 
knygos ‘Blind Ambition’ tą 
vietą, kurioje tas teigia, kad 
Fordas, tada respublikonų 
vadas atstovų rūmuose, pa

gal Baltųjų Rūmų instrukci
jas, priešinosi demokratų su 
manymui pradėti gvildenti 
Watergate aferą dar prieš
1972 m. rinkimus. Kad For
das tai darytų, savaime su
prantama - ne jo uždavinys 
pakenkti prezidentui ir parti 
jai prieš pat rinkimus. Juo 
labiau, kad jis buvo įsitikęs 
Nixono nekaltybe iki pasku
tinės dienos. Blogiau, kad 
Fordas, senatui ir atstovų 
rūmams nagrinėjant jo kan
didatūrą į viceprezidentus
1973 m., tokią veiklą po prie
saika paneigė. Dabar Dean 
teigia, kad Fordas tuo reika
lu ištikro kalbėjosi keletą 
kartų su Baltųjų Rūmų ryši
ninku su kongresu - Richard 
Cook. Cook tai paneigė, ta
čiau atsisakė apie tai plačiau 
kalbėti, pavadindamas Dean 
melagiu.

Savaime aišku, kad tokios 
istorijos iškėlimas dabar, kai 
iki rinkimų liko kelios savai
tės, gali labai praversti de
mokratų pastangoms Fordą 
glaudžiau susieti su Nixonu. 
Juo labiau, kad Dean teigi- 

, mu, Baltuose Rūmuose buvo 
svarstoma norėtą nagrinėji
mą sustabdyti, gąsdinant 
kongreso demokratus reva- 
liacijomis apie jų prasilenki
mus su rinkimų taisyklėmis, 
pasisavinant aukas kampani 
jai savo asmeniškiems reika- 

i lams. Nuo tada to atsisaky
ta, nes tą patį būtų galima 
prikišti ir Fordui! Tas gal pa 
aiškina specialaus Water- 
gate prokuroro susidomėji
mą Fordo rinkiminės kam
panijos buhalterija dar prieš 
1972 m. rinkimus, nors, atro
do, nebuvo sužinota nieko to 
kio, kas Fordą inkriminuotų

***

Dean, kuris taip pakenkė 
Nixonui, ir dabar ko gero pa
kenks Fordui, privedė ir 
prie Žemės Ūkio Sekreto
riaus Earl Butz atsistatydi
nimo. Sekti respublikonų 
konvenciją, Dean buvo pa
samdęs radikalus magazinas 
Rolling Stone. Iš tos konven 
cijos Dean grįžo kartu su po
puliariais dainininkais Pat 
Boono ir Sonny Bono. Tame 
pačiame lėktuve pasitaikęs 
Butz priėjo prie jų. Į Boone 
klausimą, kodėl respubliko
nai nesugeba į savo eiles pri
vilioti daugiau juodžių, Butz 
atsakė nešvariu ankdotu, ku 
rių jam niekados netrūksta. 
Dean nerašė, kad Butz jam 
jį papasakojo, tačiau paste
bėjo, kad jį pasakojo Kabinę 
to narys. Iš to, ir patikrinus 
lėktuvų keleivių sąrašus, ki
tam magazinui - New Times 
nebuvo sunku iššifruoti, kas 
buvo tas Kabineto narys.

Iš pradžių tą anekdotą ša
lia Rolling Stone paminėjo 
tik San Francisco Examiner, 
tačiau dėl to juoko Butz bu
vo priverstas atsistatydinti 
ir tokiu būdu jį, kaip istori
jos faktą, paminėjo ir rimtas 
Times magazinas. Pagal tą 
anekdotą: ‘Spalvotieji yra su 
interesuoti tik “tight p..., 
loose shoes and a warm 
place to s... .”

Diktatūra 
Indijoje...

(Atkelta iš 1 psl.) 
riams. šiame reiškiniui prie
laidų tenka ieškoti gyven
tojų įpratime gyventi kas
tomis ir klasėmis. Tai pade
da skirti vienus nuo kitų, 
ugdyti antagonizmą, ir 
skinti čia laurus. Dvidešimt 
penkerius metus tariamai 
demokratiškai tvarkiusia 
valstybė begalėjo priešpa
statyti Indiros užgaidoms 
tik silpną disidentų grupę. 
Buities sunkumas suima 
visą iniciatyvą ir "politi
ka” nedomina gausingų mi
lijonų. Tolygiai buvo cari
nėje Rusijoje, kur Uljano-

Butz, aplamai imant, buvo 
laikomas geru Žemės Ūkio 
sekretorium, kurio didžiau
sia klaida buvo leidimas so
vietams nejučiomis 1972 me
tais supirkti JAV grūdų at
sargas buvusiomis tada dar 
žemom tarptautinės rinkos 
kainomis. Jos smarkiai pašo 
ko tik po to supirkimo.

Kiek tas anekdotas pa
kenks Fordui, šiuo tarpu sun 
ku pasakyti. Juk šiaip ar 
taip, panašios nuomonės, 
kaip tas labai senas anekdo
tas yra ir daugelis JAV rinki 
kų. Per rinkimus tačiau ga
lioja dėsnis, kad liežuvis yra 
duotas savo mintims paslėp
ti, bet ne išduoti.

•••
Ar galima po to stebėtis, 

kad Thailand karinis per
versmas nuvertė paskutinį 
demokratijos režimą Azijoje 
išskyrus Japoniją, ir uždarė 
visus laikraščius. Demokra
tinis režimas ten užsitęsė 3 
metus po to, kai kairieji stu
dentai nuvertė 1973 m. dik
tatorių Thanom Kittika- 
chorn. Naujas vyriausybes 
bandė sudaryti 54 Thailando 
partijos, bet be didesnio pa
sisekimo. Kai Thanom paga
liau grįžo ir nutarė savo gy
venimą baigti budistų vie
nuolyne, kairieji studentai 
reikalavo naujo jo ištrėmimo. 
Premjerui Seni nieko nenu
tariant iki nustatyto spalio 2 
d. termino, studentai pradė
jo demonstracijas, privedu- 
sias prie susirėmimo tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų, kuriem 
į talką atėjo kariuomenė ir 
policija. Rezultatas: bent 41 
užmuštas ir 180 sužeistų. Po 
to, buvęs visų ginkluotų pa
jėgų vadas, admirolas San- 
gad Chaloryu, kuris prieš 
dvi savaites atsistatydino ir 
išėjo į atsargą auginti orchi
dėjų, nutarė veikti. Per ra
diją jis ramino tautą: ‘Jūs ga 
lite šią naktį ramiai miegoti. 
Neturėsite daugiau gyventi 
bijodami. ...’

Nauja vyriausybė bus pa
lankesnė amerikiečiams. 
Kaip žinia, demokratinė už
darė visas ten buvusias ame 
rikiečių bazes. Santykių pa
gerėjimas, žinoma, bus nepa 
lankiai sutiktas JAV liebera- 
lių sluoksnių ir spaudos. 
Tuojau pasigirs kaltinimai, 
kad administracija palaiko 
diktatūrą. 

vo-Lenino pažadai duoti že
mės ir duonos, sukvailino 
milijonus beraščių kariuo
menės, miesto proletariatą. 
Šiuo pramintu taku eina In- 
dira Gandhi, pristatydama 
demokratinę santvarką žmo
nių priešu, savo "reformas” 
vadindama, per jai prita
riančią ir papirktą spaudą, 
tikru išganymu visad alka
noms masėms.

"Reformos” pradėtos ypa
tingais įsakymais, įsaky
mais ir dabar parengta nau
ja valstybės konstitucija. 
Pagal tą konstituciją Indi
jos parlamentas prilygs so
vietiniam, jis bus guminio 
štampuko parlamentu. Jo 
funkcijos bebus — pritarti 
administracijai. Pernai, bir
želio mėnesi, ypatingi įsta
tymai visiškai suvaržė as
meninių laisvių ir politinių 
laisvių praktiką, šio esmi
nio suvaržymo ženkle Indi- 
ra ruošia projektus, kurie 
tikrai garantuos Indijai il
go periodo diktatūrą. Jos 
projektų negali kritikuoti 
spauda, piliečių grupės, pa
vieniai asmenys. Jos pro
jektų kritika prilyginta 
priešvalstybinei veiklai. In
dijos kalėjimai pilnėja ka
liniais.

Paskelbta, kad Indijos pi
lietis privaląs pildyti "fun- 
damentalines pareigas”. 
Tos pareigos — aklas klus
numas vyriausybės vidaus 
ir užsienio politikai. Tuo 
tarpu palaidų, "Šventų” 
karvių Indira nemano lies
ti. Tegu jos slankioja mies
tų gatvėse ir gula skersai 
tramvajų bėgių, ir valan
doms sulaiko miesto susi
siekimą. Indiros simbolinių 
"šventų” karvių, jos dikta
tūrinių patvarkymų, palies
ti, nuo demokratinio tvar
kymosi bėgių varyti neva
lia ! Už nepagarbą šioms sa
vo ”šventoms” karvėms In
dira be ceremonijų nuima 
galvą.

Laisvam, demokratiniam 
pasauliui itin skaudi ši In
dijos milžino metamorfozė. 
Kada valstybės valdžia su
koncentruota vieno asmens, 
ar vienos klikos rankose, 
nesunku valdžiai pereiti į 
kraštutinės kairės rankas. 
Pirmieji tokio šuolio ženklai 
kaip tiktai Indiros Gandhi 
leksikone. Savo naują vals
tybinį padarą, kuris netu
rės savo rinkimų sistemos, 
Indira jau dabar vadina 
"socialistine demokratine 
respublika”. Kaip tatai bū
dinga sovietiniam leksiko
nui, "socialistinė” nereikš 
visuomeniškumo, "demokra
tinė” nereikš demokratišku
mo, o "respublika” reikš 
diktatūrą!

Indijos milžinas paleng
va, bet tikrai, linksta į ar
timus ryšius su Maskva. In
dijoje jau knibžda "žinovų", 
kurie, iš svetur atkakę, mo
kina indus ir Indirą, kaip 
įkurti "socialistinę, demo- 
kratinęs respubliką" pagal 
sovietinio stiliaus maršus.

Iki šiol neteko girdėti 
JAV aukštųjų sferų komen- 
tarių apie tą milžinišką ir 

taip žalingą metamorfozę, 
kuri plinta ten vėžio ligos 
žiaurumu, vėžio punktualu
mu. Bet... ar matė kas iš 
anksto Angolą? Ir atsime
name, kieno gargaliojančio 
tembro pareiškimai netie
siogiai išprovokavo didžius 
neramumus Rodezijoje ir 
Pietų Afrikoje. Juk buvo 
tarta: baltieji* turi dalintis 
valdžia ir resursais su ne
baltais ...

FORDAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Chicagos Marąuette Park ir 
kitų grasinamų lietuvių rajo
nų gyventojams, ir už tai gai
la, kad jis tą savo pareiški
mą vėliau susilpnino. For
das, atvirkščiai, pirmiau iš
gąsdino, o vėliau nuramino.

Dr. Bobelio, anot ALT in
formacijos, paklausimas, ko
dėl prezidentas dar nepasky 
rė administracijos atstovus į 
komisiją Helsinkio Akto 
nuostatų vykdymą sekti, 
buvo vietoje. Sunkiau sutik
ti su dr. Bobelio padarytam 
‘rezervacijom’ dėl Kissinge
rio vedamos politikos. Girdi 
‘jis daug kalba ir dirba dėl 
žmonių teisių Afrikoje, bet 
tyli dėl Rytų Europos’. Mat, 
juodieji prikiša, kad Kissin
geris apie juodųjų teises 
Rhodezijoje pradėjo kalbėti 
tik tada, kai ... sovietai jas 
pradėjo remti ginklu. Jei da 
bar juodieji gaus savo teises 
ir Rhodezija bus išlaikyta 
nuo sovietų dominacijos, tai 
bus Kissingerio ‘lone ranger’ 
politikos laimėjimas. Žinia, 
būtų gražiau iš karto reika
lauti žmonių teisių gerbimo 
visame pasaulyje, bet kas iš 
visų gražių deklaracijų, jei 
neturime jėgos ir noro jas 
įgyvendinti?

Ir demokratai prikiša Kis 
singerio užsienio politikai ne
moralumą ir paslaptingumą. 
Carterio užsienio politikos 
patarėjas prof. Zbigniew 
Brezinski, primindamas, kad 
greitu laiku 10 ar gal net dau 
giau valstybių, ir net teroris 
tų grupės, gali turėti atomi
nes bombas ir to pasėkoje 
ateityje bus grobiami jau ne 
atskiri lėktuvai, bet ištisi 
miestai, reikalauja eiti prie 
naujos pasaulio santvarkos 
kartu su... Sovietų Sąjunga. 
Reikia būti labai naiviam, ti
kint, kad derantis su Mas
kva dė ‘naujos tvarkos', gali
ma būtų laimėti pavergtųjų 
laisvę. Už tai, realiai galvo
jant, laisvės galima daugiau 
tikėtis iš Sovietų Sąjungos 
vidaus raidos, negu užsienio 
intervencijos.

Tokioje šviesoje šiokia to
kia paguoda gali būti tik tai, 
kad Fordo pirminį pareiški
mą Time pavadino *The 
Blooper heard round the 
World’ ir toliau pastebėjo, 
kad ‘Gerald Ford ko gero pa
darė jam daugiausiai paken
kusį pareiškimą visoje savo 
karjeroje’. Ką gi, per šiuos 
rinkimus kol kas iš svetimų 
valstybių 1 m ėjo tik vienas 
Izraelis, ku ta proga gavo 
naujų ginki; siuntą. Mes ga
lėtumėm tik pasigirti, jei su
tikti su Time, nuvertėm For
dą ...
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Šviesios atminties vet. dr. Romo Giniočio netekus
Mūsų senesniosios kartos 

lietuvių eilės nesulaikomai 
retėja. Š.m. rugsėjo 16 d. iš
keliavo amžinybėn vet. dr. 
Romas Giniotis, gyv. Wau- 
kegan, III., sulaukęs vos 60 
metų amžiaus. Atrodo, kad 
dar galėjo gyventi, nes buvo 
taip labai reikalingas savo 
šeimai ir visuomenei. Jis ir 
pats nesitikėjo, kad taip 
trumpai tegyvens. Mėgda
vo pasakoti, kad jo tėvas, gy

Dr. STASYS JANKAUSKAS

KAIP ILGAI TĘSIS SI KOMEDIJA?
Nėra staigmena ant dažno 

automobilio pamatyti užkli
juotą šūkį: ‘Pasitraukime iš 
Jungtinių Tautų*.

Mumyse, lietuviuose, gal 
būt aktyviausias JAV pasi
traukimo iš Jungtinių Tau
tų yra žurnalistas Vilius Bra- 
žėnas. Jo dėstomi argumen
tai, deja, neįgauna organi
zuotos jėgos. Etnikai, kad ir 
koks didžiulis rodomas jų 
kraštams paniekinimas, vis 
ir vis tebežiūri į Jungtinių 
Tautų dangoraižį su mistiš
ku pasitikėjimu, su utopišku 
noru tikėti gerais ir tariamai 
kilniais šio didelio tarptauti
nio sinedriono siekiais.

Lietuviuose (mažiau lat
viuose bei estuose) tebevei
kia judėjimai įnešti per JAV 
misiją Pabaltijį išlaisvinan
čių pasiūlymų bendrajai JT 
asamblėjai, arba JT saugu
mo tarybai. Taip, pragaras 
amžinai gerais norais grįstas

Jungtinių Tautų kalbėtojų 
tribūna daug mačiusi: ir 
smirdantį Nikitos batą, ir šū 
viais atsiduodantį Arafato 
revolverį. Čia Fidel Castro, 
be pirštinių ir servetėlės, 
kramtė keptą viščiuką, o 
Gromyko, kraipydamasis, 
reikalavo išmesti iš Washing- 
tono ‘mirusias sielas’, t.y. Pa
baltijo laisvas atstovybes ...

Šitaip Jungtinių Tautų 
orumas, prestižas ir morali
nis svoris nusirito į politinių 
verteivų dispoziciją. Jungti
nės Tautos, kaip moralinis 
organas nustojo egzistavu
sios. Jų dabartini merdėji
mą, kam to reikia, panaudo
ja tiktai propagandai, savo 
reikalo garsinimui. Taip čia 
pasirodo Izraelio atstovai, 
Kipro salos graikai ir turkai.

Štai, Jungtinių Tautų pas
togėje naujos komedijos 
programa! Saugumo Tary
ba jau praleido į Visuotinės 
asamblėjos dienotvarkę nau
jos valstybės, Seychrlles, 
priėmimą. Tai bus 145-oji 
valstybė, JT pilnateisis na
rys. Tai yra grupė mažų sa
lelių Indijos vandenyne. Gy
ventojų skaičius, prašom ne
sijuokti, 58,000!

Tai skaudi Jungtinių Tau
tų problema - organizacija 
tampa salų, teritorijų, dyku
mų rinkiniu. Absoliučiai ig
noruojamas istorijos, geopo
litikos, partneriškumo, prin
cipas. Smulkučių teritorijų 
blokai, kurių gyventojai ne
turi galimybių išsimaitinti, 
dėl narystės privilegijų pra
deda diktuoti pasaulio mai
tintojoms valstybėms.

kalba ir grasina Gudija ir Uk 
raina, visiški Maskvos įran
kiai. Savo laiku SSSR išside 
rėjo sau tris balsus. Tie bal
sai pavadinti Gudijos ir Uk
rainos titulais. JAV net sa
vo teritorinio statuso že
mėms tokių privilegijų nega
vo.

Greta centrinio JT apara
to šimtai įvairių platesnių ar 
siauresnių komitetų ir komi
sijų dirba JAV-ėms pragaiš
tingą, o kumunistiniam blo
kui naudingą darbą. Tai 
UNESCO ir kt., knibždėte

Siūlomas Angolos priėmi
mas į JT. Tos pat Angolos, 
kurioje viešpatauja Kubos le 
gionieriai. Nurodoma, kad 
kubiečiai palaiko Angoloje 
tvarką. Kad civilis karas 
Angoloje galįs išprovokuoti 
karus platesnio pobūdžio.

Siūloma ir jau suvienyto 
Vietnamo narystė. Kaip ži
nia, Pietų provincijos buvo 
brutaliai užkariautos, Hano
jui uždėjus okupacinę leteną, knibžda sovietų agentais,

JT užmerkia akis blogiui 
ir tenkinasi tiktai šios minu
tės politika. Tokia strategi
ja neišvengiamai veda ■ į 
bankrotą. Tretysis Pasaulis 
savo neseniai ‘nepriklauso
mųjų’ konferencijoje parodė 
kad šiais valstybių pasaulio 
maitintojų pasimetimo lai
kais įmanoma labiausiai atsi
likusioms valstybėms diktuo 
ti savo maitintojams! Ant 
maisto sandėlių iškabinami 
šūkiai ‘Eikite namo, jankiai!’ 
ir į tuos pat sandėlius sandė
liuoja iš jankių, dykai gautą 
maistą!

Tose pat Jungtinėse Tau
tose su aplombu ir prestižu

propagandistais, patarėjais.
Visos šios komedijos finan 

savimas didžiuliu procentu, 
iki 85%, padengiamas JAV- 
bių mokesčių mokėtojų. Gal 
būt tolimoje ateityje šis 
JAV-bių dalyvavimas jai 
priešiškoje organizacijoje 
bus įvardintas kaip pragaiš
tingiausias užsienio politi
kos manevras. Toks, toly
gus pasaulio istorijoje buvo 
ir Miunchenas, kur skėčiu 
nešinas Chamberlainas įs
meigė peilį į laisvos Čekoslo
vakijos nugarą; ir Jalta, pei
lį įsmeigusi šimtams milijo
nų žmonių taip žiauriai, iki 
šiol neatitaisomai.

TIK NAUJIEMS SKAITYTOJAMS!
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iki šių metų galo
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venąs Lietuvoje, jau peržen
gė 90 metų ribą ir dar yra 
stiprus žemaitis.

Apie a.a. Romo Giniočio 
mirtį plačiai parašė vietinis 
Waukegano, III. amerikiečių 
laikraštis *The News Sun’ sa 
vo rugsėjo 18 d. laidoje, iš
keldamas velionies asmeni
nes savybes, jo švelnų drau
gišką būdą, nepaprastą ener 
giją, drąsą ir pasiryžimą su
kurti gražų gyvenimą sau ir ; 
šeimai, nors į šį kraštą atvy
ko net anglų kalbos nemokė- ] 
damas. Apie jo asmenį ir vi- i 
suomeninę veiklą gražiai pa
rašė taip pat ir I. Andrašiū- 1 
nas Draugo Nr.229. Bandy- j 
siu jo mintis papildyti, dau
giau paliesdamas velionies ( 
profesinę veiklą.

Jis baigė Kauno veterina
rijos Akademiją 1942 metais 
o po to ėjo Dūkšto ir Salantų 
rajonų vet. gydytojo parei
gas. Rudonajai armijai vėl 
okupavus Lietuvą, 1944 
metais išvyko į Vokietiją. 
Kadangi Vokietijos valdžia 
pripažino Kauno Vet. Akade 
mijoje išeitą mokslą, tai jis 
pradėjo dirbti mėsos priežiū 
roję Dresdene. Po šio mies
to didžiojo bombardavimo 
persikėlė į Bavariją, netoli , 
Čekoslovakijos sienos, kur 
vertėsi privatiška praktika 
iki 1949 metų, kuomet išvy
ko į J.A. Valstybes. Ir šia
me krašte iš karto įsijungė į 
darbą savo specialybėje, pra 
džioje dirbdamas mažųjų gy
vulių ligoninėje Libertyville, 
Chicagos priemiestyje. 1955 
metais išlaikė nustatytus eg
zaminus Ohio valstybėje ir 
drauge su vet. dr. Vladu Blo
že įsigijo didžiųjų ir mažųjų 
gyvulių praktiką Spenser- 
ville, Ohio. 1960 metais jis 
išlaikė egzaminus ir Illinois 
valstybėje. Tuomet jie abu 
su dr. V. Blože nutarė par
duoti praktiką ir išsiskyrė, 
abu norėdami įsikurti kur 
nors kitur, kur daugiau lie
tuvių. Dirbdami dviese, jie
du puikiai sugyveno, grabai 
išsiskyrė ir visam laikui liko 
nuoširdūs draugai, tai paro
do abejų partnerių geras bū
do savybes.

Vet. dr. Bronius Giniotis 
pasistatė didelę ir modernią 
mažųjų gyvulių ligoninę 
Waukegane, III. Čia jis labai 
išvystė savo praktiką, sam
dydamas kartais net 3 asis- 
tentus-veterinarijos dakta
rus. Pažymėtinas faktas, 
kad baigęs Kauno Vet. Aka
demijos antrąją laidą ir nie
kur daugiau nebestudijavęs, 
jis pasirodė esąs labai gerai 
pasiruošęs vet. praktikos 
darbui. Jo ir jo kolegų su 
Kauno Vet. Akademijos dip
lomais sėkmingą įsikūrimą 
išeivijoje ir pasižymėjimą 
savo specialybėje mes daž
nai panaudojame kaip įrody
mą, kad ši mūsų mokslo įstai 
ga buvo aukšto lygio ir jau 
nuo pat pradžios sugebėjo 
paruošti gerus vet. gydyto
jus.

Velionis buvo taurus lietu
vis ir tikras patriojotas. Sie
lojosi dėl mūsų Tėvynės

A. A. Dr. Romas Giniotis.

ateities ir visomis išgalėmis 
jungėsi į lietuvių visuomeni
nę ir kultūrinę veiklą, ją rem 
damas gausiomis aukomis ir 
aktyviu darbu. Jis buvo Lie
tuvių Bendruomenės Wauke 
gano apylinkės vicepirminin 
ku, Lietuvių Fondo Lake 
county pradininku, Žemaičių 
Samogitia draugijos nariu.

Aktyviai dalyvavo Lietu
vių veterinarijos Gydytojų 
Draugijos Išeivijoje veikloje 
ilgus metus eidamas sekre
toriaus pareigas. Subūrė lė
šas ir savo darbu prisidėjo 
prie tos draugijos leidinio 
apie veterinarinę mediciną 
nepriklausomoje Lietuvoje 
pasirodymo. Gyvai domėjo
si jo turiniu ir rūpinosi jo pa
tobulinimu. Jis taip pat ak
tyviai dalyvavo ir įvairiose 
amerikiečių veterinarijos gy. 
dytojų organizacijose.

Jo šviesi asmenybė plačiai 
spinduliavo aplinkumoje. 
Kiekvienas, su kuo jis bend
ravo, tapo jo draugu. Todėl 
nieko stebėtino, kad jo laido
tuvėse dalyvavo tiesiog mi
nios žmonių. Nors buvo dar
bo diena, bet į bažnyčią ir ka 
pines lydėjo sunkiai suskai
tomas automobilių skaičius. 
Tie, kurie bandė juos suskai
čiuoti, pasakojo, kad jų buvę 
arti šimto. Palaidotas Liber- 
tyville, ten kur jis pirmą sy
kį pradėjo dirbti, atvykęs į 
šį kraštą. Paskutinį patarna 
vimą, nešdami karstą, jam 
suteikė artimiausi jo drau
gai ir kolegos K. Mončys, 
vet. dr. V. Bagdonas, dr. A. 
Čiurinskas, dr. J. Šalna, dr. 
J.S. Krzaczynski, vet. dr. A. 
Kurgonas ir E.R. Skališius.

Atsiskyrusiam iš mūsų 
tarpo mielajam kolegai a.a. 
Romui linkime ramiai ilsėtis 
svetimoje žemėje, o jo žmo
nai Katriutei, dukrai Gajai, 
sūnui Antanui ir kitiems gi
minėms stiprybės, ištver
mės ir sielos ramybės.

EXPERIENCED 
MOLDMAKER—TOOLMAKER 
Mušt be able to work fiom blueprints 
and verbai instructions, Re«pou»ibil- 
ities will include repair construction 
of plastic molds, assembly fixturc« 
and small air powered machines. EDM 
esperience helpful. Mušt be able to 
work overtime, if necennarv.
We ofter an exceilent marung salary, 
company benefits and pleasant work- 
ing conditions.

Call for Appointment
201-224-4700 

Industrial Devices, Ine. 
7 HUDSON AVĖ. 

EDGEWATER, N. J. 07020 
............(off 982 River Road)............... 
An Equal Opportunity Employer M/F 

(42-49)

WANTED JOURNEYMAN 
ALL AROUND LATHE HAND 

Mušt have job shop experience and 
be able to sėt up work from blue 
prints and close tolerance, for a union 
shop. Steady day work. All frinije 
benefits.

CENTI'RV CO.
12724 Sibley Rd. 

Riverv.«w, ......i. -.6192 
313-282-2200 
313-282-2201

(42-45)
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CARTERIS: Aš nenoriu pažadėti ir
pi
(Pradžia praeitame nr.)

Gaila: Gubernatoriau, 
mes maloniai nustebinti, 
kad jūs esate taip gerai in
formuotas. Aš norėjau jūsų 
klausti apie Amerikos Bal
so ir Liberty radiją. Kaip 
etninė bendruomenė, mes 
galėtume turėti savo balsą. 
Dabar mes neturime prie
monių pasisakyti. Viskas 
yra cenzūruojama ir mes 
negalime pasiekti mūsų 
žmonių anapus geležinės už
dangos. Mes tikrai labai nu
stebę jūsų informuotumu. 
Jus iškėlėte pats muitų ir 
mokesčių klausimą, kuriuos 
sovietai uždeda siuntiniams 
į anapus geležinės uždan
gos. Mes viliamės, kad jus, 
kai būsite prezidentas, tuo 
klausimu ką nors padarysi
te.

Carteris: Viena iš sunkių 
problemų yra — sunku nu
statyti ką galima padaryti. 
Jūs žinote, mes negalime 
paskelbti karo sovietams 
dėl radijo transliacijų truk
dymo. Bet nes galime iš-, 
kelti tuos klausimus: So
vietai stengiasi rodytis 
prieš pasaulj kaip kovoto
jai už žmonių teises, o mes. 
bijodami tylime ir neiške- 
liame, kad jie dabar yra pa
kėlę muitus už siuntinius, 
ir neskelbiame pasauliui per 
kiekviena veikianti forumą, 
kad sovietai trukdo radijo, 
transliacijas ir neleidžia 
laisvos informacijos. Aš 
manau, mes turime skelbti, 
kad mes elgiamės teisingai 
ir tai yra mūsų vyriausybės 
ątstovybė. Aš asmeniškai 
tikiu, kad sovietai, gal būt, 
mus labiau respektuotų, jei
gu mes remtumėmės mūsų 
pagrindiniais principais už
sienio ir vidaus politikoje, 
remtumėmės mūsų ”Bill of 
Rights” ir konstitucija ir 
pabrėžtume, kad viena pa
grindinių priežasčių kodėl 
žmonės emigravo j JAV per 
eiles metų, o ne j kitas ša
lis, yra žmogaus vertingu
mo gerbimas, laisvė keliau
ti, laisvė pasisakyti, nebi
jojimas kankinimo ir per
sekiojimo. Jeigu dėl kokių 
laikinių "laimėjimų” mes 
apeiname tuos principus, 
tuo pačiu apeiname pasiti-- 
kėjimą savo pačių kraštu ir 
pagrindinėmis mūsų žmo
nių moralinėmis vertybėmis 
ir charakteriu.

Kijauskas: Mr. Carteri, aš 
norėčiau tęsti tas mintis. 
Mes turime dabar daug pa
vyzdžių kalbančių apie tei
sių suvaržymą, geriau sa
kant, visišką nebuvimą 
žmogaus teisių už geležinės 
uždangos. Tai ypač ryšku 
atvejuje žmonių, laikančių 
save krikščionimis. Sovietų 
Sąjungos konstitucijoje ir 
kitais atvejais yra skelbia
ma religijos laisvė. Nese
niai 17,000 žmonių pasira

vėliau neįvykdyti...
šė specialią deklaraciją So
vietų vyriausybei reikalau
dami Sov. Sąjungos konsti
tucijoje garantuotų teisių 
praktikuoti religijos vyk
dymo. Jie taip pat pasiuntė 
šį dokumentą Jungtinėms 
Tautoms. Mūsų ambasado
rius Jungtinėse Tautose Mr. 
Wm. Scranton į šią peticiją 
nereagavo ir nerado reikalo 
reaguoti į mūsų ir daugelio 
kitų etninių grupių balsą. 
Sunku suprasti, kodėl JAV 
pasirenka kieno teises, jas 
gins, ir skelbs ir kieno vi
siškai ignoruos, ypač kai 
švenčiame JAV 200 metų 
jubiliejų. Aš tikiu, kad mū
sų žmonės yra tikrai ištiki
mi šio krašto piliečiai. Bet 
jiems yra labai sunku su
prasti tokia nelygybę. Mes 
parenkame kokią situaciją 
ir aiškiai pasisakome. Mes 
remiame savo pasisakymą 
visomis jėgomis ir pasisa
kome už žmonių teises. Bet 
kodėl mes esame visiškai 
akli ar apakinti kitose si
tuacijose, kurios, aš galvo
ju, mums kaip amerikie
čiams turėtų būti tiek pat 
svarbios kaip jr kitos. Aš 
galvoju apie Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Aš tikiu, jos 
turėtų būti lygiai tiek pat 
svarbios kaip ir kitos tau
tos. Taigi, mes norėtume 
jūsų pasisakymo kokia yra 
jūsų pozicija? Mes turime 
pilna dokumentaciją ir mes 
norėtume jūsų pasisakymo 
šiais klausimais, kai jūs dis- 
kutuosit užsienio politiką 
debatuose su Prezidentu.

Carteris: Aš tikiu, jūs 
nenusivilsite. Vienas iš JAV 
rūpesčių yra, ir tai buvo pa
sakyta Kissingerio žmo
nėms, kurie buvo pasiųsti 
patirti nuotaikas po Kis
singerio kalbų po visą kraš
tą, kad mūsų šalis Kissin- 
gerio-Fordo-Nixono valdy
mo metais atsisakė morali
nių įsipareigojimų užsienio 
politikoje. Mes meilinamės 
diktatūroms, mes ignoruo
jame žmonių teises būti 
laisvais, teises pasisakyti 
be suvaržymų, religijos lais
vę ... Ir kai mes nustumia
me į šalį kokią tautą ar 
grupę, mes iš tikrųjų pa
žeidžiame mūsų tautinius 
įsipareigojimus mūsų pačių 
namuose. Amerikos žmonės 
jaučia, kad tai yra didžioji 
p. Kissingerio ir p. Fordo 
klaida. Aš manau, Kissin
geris buvo labai nustebin
tas gilumo šių nuotaikų, ku
rios paaiškėjo įvairiuose pa
sikalbėjimuose tarp piliečių 
ir Kissingerio atstovų. Jus 
gal skaitėte aprašymus N. 
Y. Times ir kitoje spaudoje. 
Ar tie 17,000 buvo Ameri
kos lietuviai?

česonis: Tai lietuviai pa
čioje Lietuvoje, jie pasiun
tė peticija Jungtinėms Tau
toms.

Carteris: O!?

Kijauskas: Ir tai J. T. vi
sai neatrodė svarbu. Jie nu
metė į šalį.

Zerr: Jie net nerado rei
kalo patvirtinti dokumento 
gavimą.

Carteris: Aš pastebėjau 
aną dieną spaudoje teigimą, 
jei Fordas bus išrinktas, W. 
Scranton greičiausiai bus 
pasiūlytas valstybės sekre
toriaus vietai.

česonis: Jūs žinote, peti
cijos pasirašymas yra bilie
tas į Sibirą...

Carteris: Aš žinau.
Kijauskas: Matote, ką jie 

padarė!
Carteris: Aš manau, tai 

nepaprastai drąsu iš jų pu
sės. Aš pirmiau netiksliai 
supratau. Kas atsitiktų .. ? 
Aš tikrai manau, kad mūsų 
vyriausybė per Jungtinių 
Tautų Ambasadorių turėjo 
patvirtinti dokumento gavi
mą ir turėjo padaryti viešą 
paramos pareiškimą.

česonis: Aš norėčiau pri
dėti prie šios temos. Mūsų 
žmonės yra labai susirūpi
nę prezidento Fordo pasi
keitimu. Kai Fordas buvo 
mažumos lyderiu JAV Kon
grese, lietuviai, aš sakyčiau, 
jį rėmė. Jie buvo labai pa
tenkinti jo pareiškimais lie
čiančiais pavergtas tautas, 
liečiančiais Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Bet dabar jo ad
ministracijoje ir Nixono ad
ministracijoje mes matome 
iškylančias negarbingas 
doktrinas, Helsinkio Aktą, 
bandomuosius Kissingerio 
pasisakymus, kurie buvo 
paskelbti Chicago Tribūne 
apie galima nutraukimą 
aneksijos nepripažinimo po
litikos. Tas viskas atsitiko 
jo administracijos metu ...

Carteris: Well, man at
rodo yra aišku, kad Fordas 
yra labai silpnas vadas. Aš 
galvoju, kad užsienio politi
kos sprendimai yra atlieka
mi Kissingerio. Aš manau, 
kad Nixonas, prieš pasi
traukiant iš valdžios, pa
skutiniais mėnesiais buvo 
labai užsiėmęs Wattergatu 
ir Kissingeris savaime per
ėmė visišką užsienių reika
lų sprendimą į savo rankas. 
Fordas leido tai aplinky
bei tęstis ir man atrodo dėl 
praktiškų priežasčių jis vi
siškai pasitraukė iš užsie
nio politikos vadovavimo. 
Tas neturėtų būti. Yra ne
įmanoma per politinius ėji
mus ar kitokiais būdais 
prieiti prie Valstybės Se
kretoriaus. Tik prezidentas 
gali reprezentuoti visus 
žmones. Net ir tuomet, kada 
mes turėjome labai stiprius 
Valstybės sekretorius, pav. 
kada Harry Truman buvo 
prezidentu, jis turėjo, kaip 
jūs žinot, žymų Valstybės 
sekretorių George Marshall, 
jis nediktavo. Jis buvo pre
zidentas. Jis buvo tas, ku
ris kalbėjo už mūsų kraštą. 

Tada nieks neabejojo, kas 
buvo kaltas, kai mes pada
rėme klaidą, arba kada pa
darėme pagrindinį įsiparei
gojimą, pav., kaip Mar- 
shallo Planą ar pagalbą 
Turkijai ir Graikijai. Kiek
vienas žinojo, kad gal būt 
Marshall ar Acheson buvo 
projektuotojai, bet Truma- 
nas buvo tas kuris kalbėjo 
už kraštą. Dabar nėra abe
jonės nei čia, nei užsieny, 
kad Kissingeris, ne Fordas 
kalba už visą kraštą. Jis gal 
būt buvo labai savo vietoje 
ir tinkamas kongresmanas 
iš 5th Michigano valstijos 
distrikto, ir jis, gali būti, 
vis yra ištikimas tiems-pa
tiems įsipareigojimams, bet 
jis neturi užtenkamai stip
rumo ir vado ypatybių, ku
rios jam padėtų paskelbti 
ką jis darys ir kad mes pa
sisakysime už žmonių tei
sių gynimą. Kaip tik tą aš 
planuoju pakeisti ateinan
čiais metais. Ir jei aš būsiu 
išrinktas prezidentu, aš tu
rėsiu labai kompetetingus 
asmenis man padėti užsie
nio politikoje. Bet aš pats 
būsiu atsakingas prieš jus 
pravesti tuos įsipareigoji
mus, kuriuos aš padariau šį 
rytą, ne koks valstybės se
kretorius !

Vileišis: Gubernatoriau, 
mes esame labai nustebinti, 
kad rusų komunistas gali 
siųsti ką nori ir viskas yra 
paskleidžiama ir pasiekia 
adresatus. Jei mes siunčia
me, kad ir paprastą geogra
fijos žurnalą, jis papras
čiausiai yra išmetamas — 
nepasiekia adresato. Tai 
yra nevykdymas susitari
mo! Kitas dalykas, pav., 
mums sunku suprasti, kad 
maža gentis, sakysimę ko
kioje mažoje saloje su 6,000 
gyventojų yra pilnateisis J. 
T. narys, kai 9,000,000 bal
tų yra pasmerkti vergijai, 
Mes skelbiame teisingumą 
ir laisvę visiems, mūsų sim
bolis" yra Laisvės Statula. 
Kur ta laisvė ?!...

česonis: Daktare, guber
natorius supranta...

Carteris: Aš suprantu. 
Kas galėtų galvoti, kad Hel
sinkio susitarimas buvo 
laisvesnis pasikeitimas žur
nalais, laikraščiais, kores
pondencija. Tas neatsitiko. 
Yra tik keletas izoliutų vie
tų Sov. Sąjungoje, daugiau
sia ten fcur yra Amerikos 
piliečių, kur galima gauti 
mūsų knygas ir laikraščius 
be cenzūros. Aš abejoju, 
kad kas nors Latvijoje, Es
tijoje ar Lietuvoje galėtų 
pirkti amerikonišką leidinį, 
kuris Helsinkio akto vad. 
"Basket Three”.

Jakaitis: Gubernatoriau, 
aš esu iš Chicagos ir esu 
ypač susirūpinęs Marąuette 
Parko lietuvių kolonijos 
ateitimi. Marąuette Parkas, 
kaip jūs, tur būt, žinote, yra 
didžiausias lietuvių susibū
rimas JAV. Marąuette Par
ko problemos jokiu būdu 
nėra tipiškos lietuviams ar 
Chicagos. Aš norėčiau nu
vežti mūsų žmonėms, mes 
turime maždaug 100,000 

lietuvių Chicagoje, jūsų pa
žiūras ir sprendimus, ku
riuos jūs manytumėte pa
siūlyti jei būsite prezidentu, 
kaip sulaikyti nusikaltimų 
didėjimą, neramumus ir ki
tas Marąuette Parko dile
mas.

Carteris: Kaip jūs, tur 
būt, pastebėjote po Darbo 
Dienos aš bandžiau lankyti 
tiek dažnai kiek galėjau et
nines bendruomenes, susi
pažinti su jų specialiomis 
problemomis ir reikalais.

šiame krašte augą pavo
jai gresia šeiYnoms ir ben
druomenėms. Be abejo, ne? 
darbas apvagia mus visus, 
infliacija apvagia mus vi
sus, didelis skaičius šelpia
mų žmonių, paliečia mus vi
sus. Per paskutinius aštuo
nerius metus kompensaci
jos bedarbiams pakilo 700%. 

. Nebuvo rūpinamasi geresne 
sveikatos priežiūros tvarka 
ir naujų statybų programa, 
kurios yra raktas kaimy
nysčių stiprumui, buvo vi
siškai sunaikintas Nixono, 
kai jis atėmė lėšas. Fordas 
nieko nepakeitė. HUD or
ganizacija tapo didžiausia 
nugyventų rajonų "savi
ninku”. Nėra jokio valdžios 
plano atnaujinti ar atsta.- 
tyti nugyventus rajonus, ar 
grąžinti žmones į namus. 
Nedirbame su kaimynysčių 
grupėmis sustiprinti švie
timo ir sveikatos reikalus, 
kas turėtų stiprinti bend
ruomenes, ir tas man labai 
rūpi. Aš manau, kongresas 
bando rasti sprendimus, bet 
kiekvienu atveju, kai Kon
gresas paruošia atitinka
mus įstatymus ir biudžeto 
ribose, Fordas uždeda savo 
"veto”. Stoka jautrumo 
žmonių reikalams.

Aš būsiu Chicagoje se
kančią savaitę, spalio 12 d., 
Kolumbo Dienos paradui ir 
aš norėčiau gauti daugiau 
informacijų apie Marąuette 
Park problemas, apie kurias 
aš nesu informuotas. Aš 
matau betgi, visoje tautoje 
nugyventus rajonus mies
tuose ar sunaikintus rajo
nus daugiausia dėl blogos 
administracijos ar nenoro 
bendrai spręsti problemas 
su kaimynysčių grupėmis, 
kurios gali patarti kaip at
naujinti namus, ir kaip su
daryti geresnes galimybes 
gyventi seniems žmonėms 
ir pasilikti šeimose, koks 
yra kelias stiprinti etnines 
charakteristikas, kokia yra 
geriausia auklėjamoji sis
tema.

Gaila, bet aš jau turiu ei
ti. Leiskit man užbaigti ke
liais žodžiais. Aš nepreten
duoju žinąs visus atsaky
mus į jūsų ypatingas pro
blemas, ar problemas tų 
žmonių, kuriems jus vado
vaujate, bet aš esu pasiry
žęs išmokti ir galvoju, kad 
jūs tikriausiai pastebėsite 
sekančiuose debatuose ket
virtadienį, ir taip pat mano 
pasisakymuose per du pa
skutinius metus apie tas 
pačias problemas, kurias 
jūs čia tik ką iškėlėte. Man 

(Nukelta į 6 psl.)
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PASIRINKIMAS YRA AIŠKUS
Sekančios ištraukos paimtos iš 1976 Prezidentinių debatų 1976 m. spalio 6 d.

MR. FORD:
„RYTŲ EUROPOJE NĖRA 
SOVIETŲ DOMINAVIMO 
IR NIEKAD NEBUS 
FORD ADMINISTRICIJOS 
LAIKOTARPYJE.

... Aš netikiu, kad' jugo
slavai save laiko Sovietų 
Sąjungos dominuojamais. 
Aš netikiu, kad rumunai 
save laiko Sovietų Sąjungos 
dominuojamais. Aš netikiu, 
kad lenkai save laiko 
Sovietų Sąjungos dominuo
jamais. Kiekvienas iš tų 
kraštų yra nepriklausomas, 
autonominis, turi savo 
teritorinį integralumą ir 
Jungtinės Amerikos 
Valstybės nepripažįsta, kad 
tie kraštai yra po Sovietų 
Sąjungos dominavimu.”

BALSUOKIT UŽ

JIMMY CARTER
VADĄ, PAKEITIMUI

Paid for and authorized by 1976 Democratic Presidential Campaign Committee, Ine.

MR. CARTER:
„Helsinkio akto atveju, tai 
galėjo būti geras susita
rimas, bet mes nepriver- 
tėme įgyvendinti taip 
vadinamo Desket IIII užtik
rinimą, kuris duoda teisę 
persikelti, susijungti šei
moms, būti laisvais, laisvai 
pasisakyti. Sovietų Sąjunga 
vis draudžia radiją Free 
Europe. Radijas Free 
Europe yra trukdomas; 
mes taip pat matėme labai 
rimtą problemą, vadinamą 
Sonnefeldt doktriną, kurią 
kaip atrodo Mr. Ford 
parėmė sakydamas, kad yra 
organinis ryšys tarp Rytų 
Europos kraštų ir Sovietų 
Sąjungos.
IR Aš NORĖČIAU MA
TYTI MR. FORD ĮTIKI
NANT AMERIKIEČIUS 
LENKUS IR AMERIKIE
ČIUS ČEKUS IR AMERI
KIEČIUS VENGRUS ŠIA
ME KRAŠTE, KAD TIE 
KRAŠTAI NĖRA Už 
GELEŽINĖS UŽDANGOS 
PO SOVIETŲ SĄJUNGOS 
DOMINACIJA IR 
PRIEŽIŪRA!”
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Šaltasis karas ••• («)

Desperacijos valandos
Hitleris, kaip ir Churchil

lis, save laikė strategu. Skir
tumas tačiau tarp jų buvo 
toks, kad ChurchŪlį, nors ir 
sunkiai, galima buvo atkalbė
ti nuo nerealių sumanymų. 
Hitleris, Gehleno liudijimu, 
atsisakydavo visai svarstyti 
tą, kas jam nepatikdavo. As-. 
meniškai Gehlenas su Hitle
riu buvo susitikęs tik 4 kar
tus. Jo paruoštą medžiagą 
Hitleriui referuodavo kariuo
menės štabo viršininkas. Ne 
pasisekęs 1944 m. liepos 20 
dienos atentatas prieš Hitle
rį dar daugiau sustiprino jo 
įtarimą, kad visi karininkai 
nori jį apgauti ir išduoti. 
Žvalgybininkais jis jau se
niau nepasitikėjo ir faktinai 
jau nuo 1944 m. vasario 12 d. 
visa žvalgybos priežiūra 
buvo pavesta Reichfuehre- 
riui SS, t.y. Himmleriui.

Gehleno skyrių Fremde 
Heere Ost tai mažai palietė. 
Jis ir toliau rašė labai liūd
nus Vokietijos ateities prog- 
nozus. Taip kovo 28 d. jis 
įspėjo, kad sovietai ruošiasi 
ofenzyvai visu frontu. Ofen
zyvos tikslas okupuoti Lietu 
vą, Latviją, Estiją, Lenkiją 
ir per Rumuniją patraukti į 
Vengriją, Bulgariją ir Jugos
laviją. Metų pabaigoje, pra
našavo Gehlenas, sovietai 
stovės prie paties Reicho šie 
nų. Tam pasipriešinti gali
ma būtų tik labai drąsiais ėji
mais, pasitraukiant iš sun
kiau apginamų teritorijų. 
Hitleris tačiau laikėsi įsiki-

CARTERIS...
(Atkelta iš 4 psl.) 

reikia jūsų pagalbos ir pa
ramos ir aš stengsiuos kiek 
galiu neapvilti jūsų. Aš ma
nau, kad tas sustiprintų 
mūsų žmonėse, jei mes tu
rėsim rezervuota įsiparei
gojimą išlaikyti pagrindi
nes žmoniškumo teises vi
sam pasaulyje, sovietuose, 
už geležinės uždangos — 
šalyse, kurios turėtų būti 
laisvos — ir tuo pačiu visa
me pasaulyje, šie principai 
buvo apleisti Kissingerio 
vadovybės, bet jie bus su
grąžinti — su žmonių ir 
Kongreso pagalba Preziden
tui, tada kai aš juo tapsiu. 
Tas dalykas yra man labai 
svarbus ir nežiūrint koks 
kraštas (Lenkija, Lietuva 
ar Latvija), ar kokia tauta. 
Principas yra tas pats. Ir 
tas turi būti išlaikyta, ir 
jeigu mūsų kraštas to nepa
darys, niekas nepadarys; ir 
jeigu Prezidentas to nepa
darys, niekas nepadarys.

Taigi, aš jaučiu didelę at
sakomybę ant savo pečių, o 
taip ir progą, kai aš būsiu 
išrinktas Prezidentu, atsta
tyti moralinius mūsų tautos 
įsipareigojimus tautoms už
jūriuose. Ačiū labai.

(Šį pasikalbėjimą nuo 
juostos nurašė ir išvertė 
inž. P. J. Nasvytis). 

bęs į Krimą iki gegužės mėn. 
Birželio 13 d. Gehlenas įspė
jo, kad reikia laukti naujo 
puolimo tarp birželio 15 ir 20. 
Iš tikro, nauja sovietų ofen
zyva prasidėjo birželio 22 d. 
su 4000 lėktuvų parama. Vo 
kiečių kariuomenei prasidė
jo desperatiškos valandos.

1944 m. spalio mėn. Gehle
nas nutarė, kad karas praloš
tas ir reikia galvoti apie atei
tį. Ją planuojant Gehlenas 
galėjo pasitikėti savo arti
miausiais bendradarbiais. 
Net kai Hitleris sovietų pa
vyzdžiu nutarė įvesti į ka
riuomenę komisarus-politva 
dovus, Gehlenui pasisekė tą 
postą pravesti majorą von 
Kalkreuth. Tas iš pradžių tų 
pareigų kratėsi, aiškinda
mas, kad jos nesutinka su jo 
krikščioniška etika. ‘Kaip 
tik dėl aš ir paskyriau Tams
tą į tą vietą’, - atkirto gen. 
Gehlenas.

Visos štabo viršininko gen. 
Guderiano pastangos sustip
rinti Rytų frontą nuėjo 
niekais, kai 1944 m. rudenį 
Hitleris pradėjo planuoti 
Ardėnų ofenzyvą Vakaruose. 
Jis ją pradėjo gruodžio 16 d. 
Jos laukdami, sovietai kiek 
susilpnino spaudimą. Svajo
damas apie laimėjimą Vaka
ruose, Hitleris visus Gehle
no pranešimus apie sovietų 
pasiruošimą pulti pavadino 
blefu. 1945 m. sausio 8 d. 
Gehlenas pranašavo, kad so
vietai pradės pulti sausio 12 
dieną ir kad, norint apginti 
Berlyną, reikia patiems eva
kuoti Rytų'Prūsiją.

Iš tikro tą dieną ofenzyvą 
pradėjo maršalas Konievas 
su savo pirmu Ukrainos 
Frontu, sekančią dieną jį pa
sekė Trečias Gudijos frontas, 
trečią dieną - Pirmas Gudi
jos frontas, vadovaujamas 
maršalo Žukovo, ketvirtą - 
Antras Gudijos frontas, va
dovaujamas maršalo Roko- 
sovskio.

Vienas dezertyras vokie
čiams pranešė, kad Stalinas 
griežtai uždraudė plėšikauti 
Lenkijoje, bet davė laisvas 
rankas Vokietijos teritorijo
je. Gehleno šeima, kaip ir 
daugelio jo kolegų, buvo 
kaip tik Rytų Vokietijoje, ku 
riai jau rimtai grėsė sovietų 
kariuomenė, tačiau Hitleris 
buvo įsakęs karių šeimas 
neevakuoti iš anksto. Žinia, 
žvalgybos organizacijai ne
buvo sunku pasidirbti visus 
reikalingus popierius ir do
kumentus. Su Vlasovo karių 
pagalba archyvai ir šeimos 
buvo pergabentos į Thuerin- 
gijft-

Iš Teherano ir Jaltos kon
ferencijų nutarimų, kurių vi
sos detalės buvo žinomos, 
Gehlenas žinojo, kad Vokie
tija bus padalinta. Jis tačiau 
atsisakė tikėti, kad tai bus ir 
Vokietijos galas. Nors 
Gehlenas netikėjo, kaip dau
gelis vokiečių generolų fron
te, kad koalicija prieš Vokie
tiją turėtų tuoj pat po perga
lės subyrėti, jis žinojo, kad 
gerą žvalgybos organizaciją 

sukurti nėra lengva ir kad 
tam reikės ilgesnio laiko tar
po. Už tat jis laikė savo pa
reiga ją išlaikyti iki ttf laiko, 
kai galės ją perduoti naujai 
Vokietijos vyriausybei. 
Kiekviena pertrauka būtų 
organizacijai smūgis, iš ku
rio sunku būtų beatsigauti. 
Gehlenui buvo aišku, kad 
Stalinas po karo nesėdės su
sidėjęs rankas, bet stengsis 
toliau plėsti savo imperiją. 
Tai pagaliau turės suprasti 
ir Vakarai.

Tą pažiūrą sustiprino ir 
Churchillio slaptas padėties 
įvertinimas, kurio nuorašą 
Gehleno žinybai patiekė ... 
pačių britų žvalgyba. Mat, 
kiekviena žvalgybos organi
zacija stengiasi neužtrenkti 
visai durų priešo tokiai pat 
organizacijai. Visados gali 
pasitaikyti, kad kontaktas 
gali būti abiem pusėm nau
dingas. Gehlenas tokį kon
taktą su britais palaikė per.. 
britų karinę misiją Maskvo
je.

Iš Churchillio memorandu 
mo paaiškėjo, kad jis vokie
čių kariuomenės būklę Rytų 
fronte vertino per daug opti
mistiškai, iš tikro ji buvo žy
miai blogesnė. Churchillis iš 
kitos pusės neabejojo, kad 
sovietai Lenkiją ir kitas Ry
tų valstybes stengsis pavers 
ti savo satelitais. Dabar 
Gehlenas galvoja, kad tas do 
kumentas jam buvo ‘pakiš
tas’ tam, kad britų žvalgyba 
gautų duomenų, įrodančių, 
kad būklė Rytų Fronte buvo 
nupiešta neteisingai ir kad 
Churchillis per optimistiškai 
vertino vokiečius pasiprieši
nimo sovietams galimybe, 
bet tada tai nebuvo visai 
aišku. Painformavęs apie tą 
dokumentą štabo viršininką 
Guderianą, Gehlenas jį atidė 
jo į archyvą. Jis buvo sunai
kintas karo pabaigoje.

Vasario 15 d. Gehleno įs
taiga pradėjo keltis į Bava
riją. Tuo tarpu buvo nusta
tyta, kad sovietai ruošiasi 
pulti Berlyno kryptimi tarp 
Goerlitzo ir Schwedt. Esa
moje situacijoje sovietus ga
lima būtų sulaikyti tik milži
niškais miškų gaisrais, ku
riuos nesunku būtų pradėti. 
Tas pasiūlymas tačiau nebu
vo Hitleriui priimtinas. Ba
landžio pradžioje Gehlenas 
įspėjo kariuomenės vadovy
bę, kad Karaliaučiaus ir Vie
nos kritimas atpalaiduos vi
sas sovietų jėgas Berlyno pa 
ėmimui, kas jiems reikalinga 
ne kariniais, bet politiniais 
sumetimais. Hitleris tą prog 
nozą pavadino ‘visai idiotiš
ku’ ir įsakė Gehleną pašalin
ti iš vietos. Gehlenas po to 
pasisiūlė vadovauti kuriai 
nors likusių Vokietijos divizi 
jų, bet vėliau savo nuomonę 
pakeitė. Jis galėjo likti savo 
vietininko, kuris daug vėliau 
perėmė Gehleno pareigas ir 
Federalinėje Vokietijos Res
publikoje, pulk. lt. Wessel’io 
patarėju. Tam reikalui jis 
buvo pervestas į generolų re 
zervą. Patarėjo pareigos 
jam padėjo su visu Frende 
Heere Ost centru keltis į Al
pių kalnų viršūnes.

(Sekančiam Nr. - Kontak
tai su amerikiečiais.)

■ laiškai Dirvai
DĖKITE DAUGIAU 

/ GRAŽUOLIŲ LIETUVAI. 
ČIŲ NUOTRAUKŲ

Su tam tikra nuostaba te
ko pastebėti pono Vinco 
Rastenio piktinimąsi jaunų 
lietuvių veikėjų nuotrauko
mis spaudoje. Per Akira
čius” — ponas Vincas Ras
tenis ūžia, kad spaudoje jis 
užtiko, jo nuomone, per 
daug jaunos mūsų visuome
nės veikėjos Reginos Žy
mantaitės nuotraukų!

Gerbiamas Redaktoriau 
— dėkite kuo gausiau mūsų 
jaunų veikėjų nuotraukų! 
Jų veidai, jų šypsenos įro
do, kad lietuvių išeivijos vi
suomeninė, kultūrinė ir po
litinė veikla nėra vien itktai 
vyresniojo amžiaus žmonių 
privilegija. Jaunasis atžaly
nas, galingai ir gausiai, sto
ja į išeivijos veiklą ir taip 
perima išeivijos gyvybę.

Mūsų jaunimas gražus, 
fotogeniškas, patrauklus — 
kodėl jų atvaizdų spaudoje 
nedėti? Dėkite!

Jeigu kuriam veikėjui 
skaudu prisiminti, kad ir jis 
kadaise buvo jaunas, be pli
kės ir be raukšlių, tai dar 
nėra priežastis, kad jaunų 
veidų nuotraukos mūsų 
spaudoje nedėtinos!

Vacius Kulponis

NEBIJOKIT SKIRTINGŲ 
NUOMONIŲ

Atnaujindamas savo pre
numeratą, pridedu kuklią 
auką Dirvai paremti. Turiu 
prisipažinti, kad tiek savo 
.turiniu, tiek savo išvaizda 
Dirva yra pasigėrėtinas 
laikraštis. Jei galėčiau, ta
čiau, išreikšti savo kuklų 
pageidavimą, būtų malonu, 
kad Dirva nebijotų pasisa
kyti ir skirtingų nuomonių 
asmenims, nevengdama kon
troversijos, kuri padaro lai
kraštį ne tik įdomų, bet taip 
pat suteikia tribūną plates- 
niai masei skaitytojų. Tai 
nereiškia, kad Dirva turėtų 
nukrypti nuo savo nusista
tytos reprezentacines kryp
ties. Tik kad Dirva dar la
biau praplėstų savo lapus ir 
tiems, kurie skirtingai gal
voja ar nori pasisakyti ak
tualiais dienos klausimais, 
plačiai diskutuojamais pri
vačiuose pobūviuose. Telie
ka Dirva mūsų visuomenės 
gyvuoju veidrodžiu.

M. Žitkus, 
Cleveland

BIRUTININKIŲ 
CENTRAS IR SKYRIAI
Dirvos Nr. 35, 1976 m. 

rugsėjo 2 d. 13 pusi., repor
taže "Lietuvos karių šeimų 
tradicijų tęsėjos”, kur ap
rašoma daugiausia Cleve
lando skyriaus birutininkių 
veikla, yra išspausdinta: 
"Skyriai veikia savarankiš
kai, be vyriausio centrinio 
organo.”

Patikslinu, kad DLK Bi
rutės Draugijos Centro Vai

dyba yra ir veikia Statuto 
30-34 paragrafų ribose nuo 
Pirmojo visuotinio suvažia
vimo 1956 m. Chicagoje, 
kartu eidama ir Chicagos 
Skyriaus pareigas.

Dabartinės DLK Birutės 
draugijos centro valdy
bos sąstatas: M. Ba- 
bickienė — pirmininkė, 
V. Kulikauskienė — vi
cepirmininkė, L. Stasiūnie
nė — II vicepirmininkė ir 
iždininkė, M. Jautakienė — 
sekretorė ir M. Ališauskie
nė — kultūrinių parengimų 
vadovė.

Draugijos Centro Valdy
bos ir visų skyrių veikla iš
samiai ir tiksliai aprašyta 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštienės Birutės Karių 
šeimų Moterų Draugijos 
leidiny DVIDEŠIMTMETY, 
1951-1971, išleistame DLK 
Birutės Draugijos Centri
nės Valdybos Chicagoje 
1973 m.

E. Songinienė.
DLK Birutės Draugijos 

Centrinio Skyriaus 
Spaudos Atstovė

PAŠTO PROGRESAS ...
Dirvos skaitytojas An

tanas Ereminas iš Thomas- 
ton, Conn., mums rašo:

"Vietoj to, kad šiandien 
gavus Dirvos 39 nr., mano 
nustebimui gavau 47 nr. iš 
birželio mėn., 1975 metu. 
Banderolė apraskyta ir la
bai purvina, kurią čia pri
dedu.

Patarkit ką daryti su 
paštu?”

Prie dabartinės tvarkos 
pašte, jokie reikalavimai 
nepadeda. Laiškų ir laikraš
čių pristatymas kasdien 
blogėja. Gera proga apie 
tai priminti kandidatuojan
tiems į senatą ar kongresą. 
Gal jie, vietoj besirūpinę 
Indija ir Afrika, pirm savo 
reikalus čia sutvarkytų.

PETICIJOS REIKALU
Gerbiamas p. Būdvyti,

Kaip matosi iš Jūsų laiš
ko Dirvai, š. m. rugsėjo 30 
d., Nr. 39 — 10, mūsų po
kalbis telefonu Jūsų neįti
kino. Kadangi informacijos 
apie peticiją ieškote spau
doje, prašau pasiskaityti 
Aidus, 1974 m. Nr, 1, 
straipnis "Jaunimo Petici
ja” ir Draugą, 1976 m. lie
pos 30 d., "PLB V-bos Dar
bai ir planai”.

Taipgi' noriu pastebėti, 
kad "Margučio” vedėjas p, 
Petrutis su peticija nieko 
bendro neturėjo, išskyrus 
tik tai, kad peticijos komisi
jai leido naudotis "Margu
čio” patalpomis.

II PLJK Peticijos 
Komisijos vardu 
Romas Kasparas

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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KŪRYBA IR MOKSLAS
VITAMINAS C IR SLOGA VYTAUTO JANAVIČIAUS

Dr. Linus Pauling, buvęs 
Kalifornijos Technologijos 
Instituto profesorius, 1954 
ir 1962 metų Nobelio pre
mijų laureatas ir 1975 me
tų Jungtinių Amerikos Val
stybių aukščiausio medalio 
už pasižymėjimą moksle ga
vėjas, visai nesenai kalbė
damas Amerikos chemikų 
suvažiavime San Francisco 
mieste padarė pareiškimą, 
kad vitaminas C yra geres
nė priemonė, apsaugai nuo 
gripo, negu skiepai. Jis tei
gė, kad vitamino C didesni 
kiekiai imami kasdien, ap
saugo žmogų nuo gripo ly
giai kaip skiepai, juo labiau, 
kad šis vitaminas neduoda 
pašalinių neigiamų reiški
nių. Nežiūrint, kad daug 
kas nesutinka su jo galvo
jimu, bet reikia pripažinti, 
kad vitaminas C yra labai

KALBOS 
VARGAI

T. KLYGA

Rudeni pradedant vaikus 
leisti j mokyklas, pagrindi
niai kasdienos žodžiai turi 
būti namie nuolatos sava 
kalba įtaigojami, kad jauni
mas augtų bent dvikalbis, 
ne vien amerikine kultūra 
misdamas. Labai svarbu iš
naudoti kasdienybės pro
gas, kad mūsų atžalų kalba 
neužgestų, kad gausėtų ir 
įvairėtų.

štai, jau iš pat ryto pa
kalbinkime : labas rytas! 
kaip miegojai? ar gerai jau
ties ? Ko pusryčių norėsi ?

Valgydinsime kiaušinie
ne, duosime įvairių kruopų, 
tepsime duoną su sviestu 
arba uogiene. Gerti bus pie
nas, vaisių sultys, kava ar 
koks mišinys. Jei dar už
kandos įvyniosime — tai 
bus priešpiečiai. Tik mes
kim laukan tą svetimą bul- 
kutę ar bulką, nes turim 
savo žodį — bandutė.

Dažnai girdim netiksliai 
nusakant apsirengimą ry
tais: jau ir batus, ir švarką, 
ir kepurę užsidedame... 
Taip apvagiama sava kalba, 
nes lietuviškai nuo senovės 
labai tiksliai nusakoma: ba
tus apsiauname arba aūna
mės, švarką velkamės, pirš
tines mauname, skarelę go
biame, diržą juosime. O pas
kui per dieną drabužį dėvi
me, pirštines mūvime, ba
tus avime (ne nešiojame!).

Dar neretai sumaišomos 
sąvokos: išeiti, nueiti, atei
ti, pareiti1, ypač dvi pastaro
sios neatskiriamos. Įsidė
mėtina, kad vaikai iš mo
kyklos tiktai pareina, o kas 
nors svetimas arba drau
gai, kaimynai — pas juos 
į namus ateina.

DR. D. DEGĖSYS

svarbi medžiaga mūsų or- 
gąnizmo normaliom funkci
jom palaikyti. Aš manau, 
kad būtų visai pravartu, ar
tėjant gripo ir slogų sezo
nui, su juo šiek tiek susipa
žinti.

Vitaminas C chemiškai 
yra vadinamas askorbine 
rūgštimi, ši rūgštis yra ga
na gausiai randama kai ku
riuose vaisiuose, augaluo
se ir daržovėse. Ji nėra pa
tvarus cheminis junginys, 
todėl didesnis karštis arba 
šaltis ją suskaldo. Dėl šios 
priežasties, šaldytos arba 
virtos daržovės ir vaisiai vi
tamino C turi kur kas ma
žiau negu šviežios. Bendrai, 
virtos daržovės nustoja 
maždaug pusės vitamino C 
kiekio. Keptos, su lupenom 
bulvės išlaiko pilną vitami
no kiekį, bet atšildyta bul
vių košė ir palaikyta keletą 
valandų šiltai, nustoja vi
siškai vitamino C. Vitami
no C trūkumas organizme 
sukelia ligą skorbutu vadi
namą. šios ligos pažymiai 
yra kraujavimas iš burnos 
ir žarnų gleivinės bei gin- 
gyvos. Dantys pradeda kli
bėti ir vėliau iškrenta. Ant 
kojų ir kitų kūno vietų at
siranda kraujuojančios žaiz
dos. Kaulai susilpnėja ir 
lengvai lūžta, žmogaus kū
nas pradeda silpnėti ir, jei
gu nėra gydomas, jis grei
tai miršta. Senovėje skor
butu gana dažnai sirgdavo 
jūreiviai. Jie praleisdami 
daug laiko jūroje ir neval- 
gydami nei šviežių vaisių 
nei daržovių negaudavo pa
kankamo kiekio vitamino C. 
Dauguma gyvulių pajėgia 
pasigaminti vitaminą C sa
vo kūne, bet žmogaus orga
nizmas jo pasigaminti ne
gali. Sveikam stoviui esant, 
žmogus privalo gauti apie 
45-80 miligramų vitamino 
C per parą. Ligos arba di
desnio sužeidimo atveju vi
tamino C kiekis organizme 
sumažėja. Jis būna panau
dojamas kūno imunitetui 
prieš infekciją formuoti. 
Todėl ligos atveju vitamino 
C pareikalavimas organiz
me padidėja. Dėl šios prie
žasties ligoninėse ligoniai 
po didesnių operacijų, nude
gimų arba sužeidimų gauna 
gana didelius vitamino C 
kiekius injekcijų būdu. Vi
taminas C skatina jungia
mojo audinio augimą-proli- 
feraciją. Be jungiamojo au
dinio proliferacijos žaizdos 
negalėtų užgyti, šio vitami
no įtakoje organizmo celių 
membranos sustiprėja taip, 
kad virusams būna sunkiau 
patekti į celės vidų. Taip 
pat tyrimai rodo, kad viru
sai vitamino C įtakoje pasi
daro neaktyvus. Vitamino C 

įtakoje cholesterolis gali 
pavirsti į tulžies druskas, 
kurios tirpsta kraujuje ir 
tokiu būdu būna pašalintos 
iš organizmo. Todėl vitami
nas C mažina kraujo indų 
sklerozę. Dr. Linus Pauling 
tvirtina, kad kai kurie ste
bėjimai rodo, jog žmonės, 
kurie ima didesnius kiekius 
šio vitamino, gauna ma
žiau širdies atakų. Jis taip 
pat teigia, kad diabetu ser
gantiems, vartojant vita
miną C reikalinga mažesni 
kiekiai insulino, šiems jo 
teigimams patvirtinti duo
menų kol kas mes neturime.

Nežiūrint visų čia išvar
dintų vitamino C gerų sa
vybių, vis dėl to, kai kurie 
mokslininkai nesutinka su 
Dr. L. Pauling idėja, kad 
dideli kiekiai vitamino C 
yra gera priemonė išlaiky
ti žmogaus sveikatą. Dideli 
jo kiekiai, pavyzdžiui 10-30 
gramų per dieną, sukelia 
kai kuriems žmonėms vidu
riavimus bei skrandžio su
trikimus. žmonės, turintie
ji rūgščią šlapimo reakciją, 
vitamino C askorbinės rūgš
ties formoje priimti negali, 
nes ji gali sukelti akmenų 
formavimąsi inkstuose. To
kiais atvejais vitaminas C 
turi būti imamas šarminės 
druskos pavidale, būtent, 
sodium ascorbate. Turin
tiems šarminę šlapimo re
akciją, vitaminas C yra 
kaip tik gera priemonė ap
sisaugoti nuo inkstų akme
nų susiformavimo.

Mediciniškoje literatūro
je yra aprašyta apie 13 kli
nikinių studijų iš įvairių 
kraštų ir įvairių klinikų da
riusių bandymus su vitami
nu C. Kai kurios klinikos 
skelbia, kad pagal jų stebė
jimus imant vitamino C 1 
gramą per parą gripo ir slo
gos susirgimų skaičius su
mažėjo apie 70%. Kitų kli
nikų stebėjimai rodo kito
kius rezultatus. Būtent, pa
gal juos vitaminas C apsau
go tik 25% nuo gripo, gi dar 
kiti teigia, kad jų stebėji
mais remiantis vitaminas C 
jokios įtakos į gripo ir slo
gos eigą neturi. Dr. L. Paul
ing sako, kad šios klinikos 
vartojo mažus vitamino C 
kiekius, todėl jie ir gavo to
kius žemus rezultatus. Pa
gal dr. Pauling, imant 1 ar
ba 2 gramus vitamino C į 
dieną 75% atveju žmogus 
apsisaugos nuo gripo ir slo
gos. Norint apsisaugoti 
100% jis pataria imti nuo 
10 iki 30 gramų per dieną. 
Toks jo siūlymas daug kam 
sukelia abejonę, nes tokiais 
kiekiais priimto vitamino C 
didesnė pusė būna greitai 
pašalinama iš organizmo. 
Taigi, išvadoje peršasi tokia 
prielaida, kad vitaminas C 
yra naudingas mūsų orga-

NAUIAS KŪRINYS
Vytautas Janavičius kaip 

rašytojas, tur būt, pirmą 
kartą skaitytojams prisi
statė ”Literatūros Lankuo
se”, laikraštyje, kurio re
daktoriai žiūrėjo, kad į jų 
leidinio puslapius nepra
smuktų joks nuosmukio 
ženklų turįs kūrinys.

Tačiau su pirmąja knygą, 
”Pakeliui į Atėnus”, jis pa
sirodė tik 1962 m. Ana ne
didelė, vos 82 puslapius te
turinti ir Evos Kubbos šau- 

- niai iliustruota knyga buvo 
išleista labai mažu tiražu 
(200 egz.), ir ją entuzias
tiškai sutiko tik tie kriti
kai, kurie kadaise burėse 
”Liter. Lankuose”; kiti apie 
knygas mėgstantieji rašy
ti — nutylėjo. Kaip tą tylą 
reikėtų aiškintis, sunku net 
spėlioti. Gal dėl mažo tiražo 
knyga nepakliuvo į rankas 
net tiems, kurie apie kny
gas mėgsta rašyti. Gal ne
lietuviška (graikiška) kny
gos istorija nesuviliojo kri
tikų. O gal kliūtį pakalbėti 
apie V. Janavičiaus knygą 
sudarė ir tai, kad jos vei
kėjai yra daugiau ne žmo
nės, o pusdieviai, kurių 
kiekvienas nešiojasi neleng
vai apčiuopiamą savo filo
sofiją. Tokias knygas gliau
dyti nėra lengvas uždavi
nys.

Nuo anos knygos išleidi
mo praėjo 13 metų. Kai ku
rie rašytojai per tą laiką 
suspėjo savo parašytomis 
knygomis užpildyti net po 
pusę lentynos. Tuo tarpu iš 
Vytauto Janavičiaus 1975 
m. pabaigoje susilaukėme 
tokios pat nedidelės (109 
psl.) knygelės, kurioje dar 
10 lapų yra skirta tos pa
čios ir aną knygą iliustra
vusios E. Kubbos pieši
niams. šios knygos vardas: 
Nevykėlio užrašai (paant
raštėje dar yra toks įrašas: 
Iš Jono Staniškio laiškų 
rinkinio), šįkart atspausta 
300 egz., o išleido Henrikas 
Šalkauskas (spausdino Min
ties spaustuvė Australijo
je).

šįkart V. Janavičius su
kasi savo lietuviškame pa
saulyje, net ne svetur, o 
Lietuvoje karo metais, ir jo

nizmui ir jo vartojimas jo
kių pavojų nesudaro, o ko
kiais kiekiais jis turi būti 
priimamas paliekame spręs
ti patiems skaitytojams. Gi 
tie, kuriems šis klausimas 
rūpi daugiau, galės pasi
skaityti Dr. Linus Pauling 
knygą ”Vitamin C, the 
Common Cold and Flu”, ku
ri turėtų pasirodyti knvgu 
rinkoje šio mėnesio pabai
goje. 

žmonės — ano meto lietu
viškasis daugiausia jauni
mas. Nors kūrinys nedide
lis, bet jo veikėjų charak
teristikos gana aiškios, ne
paisant veiksmo nutrupėji- 
mų ir kai kurių veikėjų su
kuriamų vaizdingų aforiz
mų (pvz., Steponas vienu 
metu šitaip pafilosofuoja: 
”Ar aš ne rakštis sveikame 
organizme? Kaip apie rak
štį, taip ir apie mane susi
renka pūliai1. Viskas, prie 
ko prisiliečiu, virsta purvu. 
Kur įžengiu — užgęsta spal
vos. Mano žiburį užpučia 
kiekvienas skersvėjis”).

Nutrupėjimai ir nukry
pimai' nuo realistinio pa
sakojimo rašytojo pateisi
nami apysakos pradžioje: 
po karo pasakotojas gavęs 
tuos "Nevykėlio užrašus”, 
kuriuose bus buvę dingu
sių puslapių, o jeigu užra
šai, tai jų autorius, sakytu
me, gal ir negalvojo apie 
viešumą, ir visi' aforizmai 
tada darosi suprantamesni 
— žmogus per juos reiškė 
savo sielą, nepatenkintą sa
vimi, bet sugebančią poetiš
kai aptarti savo santykius 
su aplinka. Užrašai, kita 
vertus, dažniausiai gi ir ra
šomi tik sau.

Tie užrašai yra Stepono, 
jauno studento, kuris, tur 
būt, bus žuvęs fronte, bent 
tokias išvadas galima dary
tis iš paskutiniųjų knygos 
puslapių. Steponas ir yra 
ašis, apie kurią daugiausiai 
sukasi pasakojimas. Jeigu 
ir nesakytume, kad jis keis
tas, tai vistiek turėtume 
pripažinti, kad jis savo gal
vojimu išsiskiria iš kitų 
perdėm originaliai. Kai pra
sideda karas, tai jis džiau
giasi, nes taika jam yra pil
ka kasdienybė. Jis ilgisi vo
kiečių karių žvilgsnių, nes 
norėtų dalyvauti jų žygiuo
se, ir jei ne motinos įtikinė
jimai, tai būtų ne į univer
sitetą stojęs, bet nuėjęs 
dirbti vokiečių bataliono 
štaban vertėju. O įsiteisęs 
Vilniuje, kur ”pro mano 
mansardos langą matosi 
pieva, už jos Neris ir tam
sus Vingio parkas”, Stepo
nas pradeda lankyti Juliją, 
pažįstamą iš gimnazijos lai
kų, merginą, kuri ir nepa
tenkinta jo apsileidimu ir 
vėl džiaugiasi, kad jis atei- 
dinėja. Bet Julija suveda 
jį su Viktorija, kuriai jis, 
be kita ko, papasakoja tris 
savo sukurtas legendas — 
apie pirmąją brolžudystę, 
lietaus šokį ir erdvės laivą. 
Tur būt, tos legendos at
stumia nuo jo Viktoriją, ku
ri gyvena jai patogia rea
lybe. Į spekuliantus išėju-

(Nukelta į 8 psl.)
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(Atkelta iš 7 psl.) 
šiam savo buvusiam drau
gui jis padeda gabenti pre
kes ir sukelia jo pyktį, kai 
atsisako už tai paimti at
lyginimą. Kai vokiečio nu
šautą studentą visi laiko 
lietuvių pasipriešinimo oku
pantui- auka, kuri šaukiasi 
protesto ir demonstracijų, 
jis vienas išdrįsta sakyti, 
kad Kęstutį nušovė juk gir
tas dezertyras be jokių po
litinių sumetimų. Taigi ta
sai Steponas — tiesus jau
nuolis, kuris dėl to niekur 
ir nepritampa, greit nuo jo 
visi atšoka, kaip nuo nevy
kėlio, žmogaus, kuris ne
pritampa prie kitų, o prita
pęs turi ir vėl atšokti, kaip 
neįprastas, dėl to ir nepa
kenčiamas.

Kiti veikėjai yra realis
tai. štai kad ir tos dvi mer
ginos, Julija ir Viktorija. 
Pirmajai labai greit nusi
bodo Steponas, tas susivė
lusiais plaukais vaikinas, 
kuris vis kalba apie meilę. 
Viktorija greit pradeda ty
čiotis iš jo fantastinių pa
sakojimų, iš kurių kyšoja 
moralai. Ta aikšti mergaitė 
vėliau prisipažįsta, kad ir 
Kęstutis buvo vokiečio nu
šautas ne be jos kaltės 
(Kęstutis gestais ragino ją 
pasitraukti nuo vokiečio, o 
ji tęsė pokalbį).

Dar du spalvingi realaus 
gyvenimo atstovai yra Vik
torijos tėvelis ir mamytė, 
Turint galvoje, kad pats 
kūrinys nedidelis, tiems 
antraeiliams veikėjams ne 
kažin kiek ir vietos tepa- 
skirta, bet vis tiek ir iš vie
no neilgo monologo, kurį jis 
girtas sako Steponui, pa
kankamai aišku, kas yra tas 
Viktorijos tėvelis. Tai žmo
gus, kuris Skuode ir Mari
jampolėje ėjo aukštas pa
reigas, paskui sėdėjo bolše
vikų kalėjime, o kol dirbo, 
tai visu atsidėjimu, nors 
buvęs laikomas pataikūnu. 
Vokiečių okupacijos metu 
jis atsisakė būti marionete, 
ir jam, atrodo, skaudžiausia 
ne tiek pataikūnu laikymas, 
kiek visiškas nevertinimas 
šeimoje. Viktorijos mamy-

ANKSTYVOS4OS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS AMERIKOJE 
NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINĖ

PARODA
įvyki 1976 metų spalio mėn. 24-31 dienomis 

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE 
BROOKLYNE, N.Y.,

kurioje bus išstatyta daugiau kaip 3,000 kruopščiai surinktų, profesiona
liškai suskirstytų eksponatų, išdėstytų didžiojoje salėje ir kitame aukšte 
trijuose dideliuose kambariuose.

Visi kvieėiami gausiai dalyvauti atidaryme ir savo atsilankymu pagerbti 
lietuvių ūkininkų sūnus ir dukras ateivius, atsidūrusius svetingoje aplin
koje, dažniausiai beraščius, nemokėjusius nei kalbos, nei amato. Jų reikš
mingas įnašas lietuvybės išlaikymui už Lietuvos ribų per trumpų laikų 
virto milžiniška jėga ir akstinu, siekiant Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo.

Programoje:
11 val.Koncelebracinės pamaldos už mirusius ir gyvus senosios kartos 

išeivius — veikėjus.'

— Parado* atidarymas. Atidaro Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis.

— Dr. Antano Kučo, "Lithuanians in America“ autoriaus, trumpa 
pradinės lietuvių emigracijos apžvalga.

— Parodos apžiūrėjimas, jų paaiškinant.

— Užkandžiai ir kavutė.

Lankymo vslindols:
Sekmadieniais — po pamaldų iki 6 vai. vakaro. 
Darbo dienomis — nuo 4 Iki 7 vai. vakaro, 
šeštadieniais — nuo 12 iki 6 vai. vakaro.

Parodos globi j'ai:
Apreiškimo parapijos klebonas kun. Pranas Raugalas. 

Prelatas Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.

RENGĖJAI

VERTINGAS
DR. ALGIRDO BUDRECKIO

DARBAS
šiais metais pasirodė vie

šumai naujas leidinys an
glų kalba THE LITHUA- 
NIANS IN AMERICA. Tai 
dr. Algirdo Budreckio isto
rinis darbas. Jis tame leidi
nyje duodamas žinias su
rinko ir paruošė spaudai, o 
leidinį spausdino Oceana 
Publications, Ine.

šiame leidinyje trumpais 
faktų paminėjimais yra 
vaizduojamas lietuvių gy
venimas ir minimų faktų 

tei apysakoje kiek daugiau 
vietos skirta, šios moteriš
kės paveikslas, palyginti, 
turtingas: ji įpratusi neblo
gai gyventi, ir jai daugiau
sia rūpi geras butas, baldai 
ir patogus gyvenimas.

Okupacijų išauklėtas 
praktiškas žmogus yra Bro
nius — smulkus vaizbūnas, 
kuris trokšta markių, su
pirkinėja ir Vilniun gabena 
žemės ūkio gaminius, o kai
mui pristatinėja pramoni
nius. Jam tiesi Stepono lai
kysena yra nepakenčiama, 
ir jis savo tą mokyklinių 
laikų bičiulį kapoja žodžiais 
atvėdėdamas.

Kaip retą kūrybinio pa
saulio dalyvį, V. Janavičių, 
be abejo, reikia sveikinti už 
tai, kad davė naują knygą, 
kuri vienus skaitytojus 
gal patrauks neatsakytomis 
užuominomis, alegorijomis 
ir mįslėmis, kodėl veikėjai 
vienaip ar kitaip neįprastai 
prasitarė ar pasielgė, o ki
tus — tiršto realizmo pus
lapiais. Tai vis dėlto tokia 
knyga, kurią skaitydamas 
turi sustoti, pagalvoti ir 
kartais net grįžti į anksty
vesnius puslapius, kad galė
tum sumegzti veiksmo siūlų 
galus ar suprasti veikėjus. 
Taigi knyga ne kasdieninė, 
kurioje būna viskas aišku, 
tik skubėk bėgti puslapiais. 
Nukasdienėjime, aišku, rei
kia ir sudėtingesnių para
šymų knygų, tokių, kaip ši 
V. Janavičiaus. K. Abr. 

parėmimui yra duoti šalti
niai, vardu DOCUMENTS. 
šie dokumentai yra plates
nis vaizdavimas CHRONO
LOGINĖS leidinio dalies, 
kuri sutvarkyta pamečiui ir 
kurią skaityti patogu, leng
va, sakytum, sutvarkyta 
laiką taupančiam skaityto
jui, ar istorinės medžiagos 
ieškančiam, medžiagos ku
riam kitam darbui. Kaip 
jau pats leidinio pavadini
mas, sako, čia yra suregis
truoti lietuvio pėdsa
kai šioje žemyno dalyje, ku
ri šiandien turi, jau nuo 
prieš du šimtu metų, Jung
tinių Amerikos Valstijų 
vardą. Ir įdomiausia tai, 
kad lietuvio pėdsakas šiame 
žemyne yra net šimtu metų 
senesnis, negu pačios JAV.

Pirmieji atrasto Naujojo 
Pasaulio lietuviai buvo ne 
beraščiai varguoliai, o kil
nieji ir mokytieji. Vėliau 
atvyko ir kariai — vadai 
net iki generolo laipsnio, 
dalyvavę Amerikos laisvės 
mūšiuose ir palikę šviesius 
savo vardus JAV istorijoje. 
Autorius mini net šešias lie
tuvių ateivių bangas, pakė
lusias lietuvių skaičių Ame
rikoje per milijoną. Jei ži
nom, kad žmogus ne akmuo, 
tai galim jau ir vaizduotis 
milijono prieauglį... Gal 
su pagrindu būtų galima 
Ameriką ir savintis tiems, 
kurie gimė čia ir nebežada 
ieškot ko nors geriau kitur.

Bet knyga LITHUA- 
NIANS IN AMERICA iš
skirtinai duoda lietu- 
v i ų gyvenimo, lietu- 
v i ų veikimo kalendorių 
vien angliškai suprantan
čiam, ar, šalia kitų kalbų, 
angliškai kalbančiam. Tai 
jau lietuviško gyvenimo 
plukdymas į taip vadina
mus 'plačiuosius vandenis’. 
Tuo jis ištiesina istorinę 
tiesą, kuri kitų istorikų su- 
kreivaliota, vertinant fak
tus ne iš deramo aukščio, o 
gal ir nejautriai.

Leidinys THE LITHUA- 
NIANS IN AMERICA yra 
174 p. storio ir pradedamas 
autoriaus įžanginiu žodžiu, 
čia pasakoma, kad šiuo lei
diniu norima supažindinti 
nemokančius lietuviškai su 
įvairiu ir spalvingu lietuvių 
bendruomenės gyvenimu 
Amerikoje, turinčiu net 300 
metų amžiaus ir ryškėjusiu 
įvairiais pavidalais.

Autorius pats pastebi, 
kad šis darbas neaprėpia vi
so Ii etuvių gyvenimo Ame
rikoje, bet jis parodo šios 
etninės grupės gyvumą ir 
guvumą tarp kitų tautybių 
šioje šalyje. Ir tai yra svar
bu tiek pačiam lietuviui bei 
naudinga kitataučiui. Lei
dinys turi kronologinę lalį 
(CHRONOLOGY) telpan
čią 66 puslapiuose, po to ei
na pamečiui kronologinės 
dalies papildymai, pavadin-

KAZYS S. KARPIUS, gimęs 1895 m. liepos 20 d. Lietuvoje 
(Babcinos dvare, Babtų valse.), miręs 1971 m. spalio 20 d. Ame
rikoje, Clevelande, vienas iškiliųjų tautinės srovės veikėjų, vi
suomenininkas, rašytojas, žurnalistas, ilgametis Dirvos redak
torius ir leidėjas, aktyviai reiškęsis bendrinių organizacijų — 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir Balfo steigime ir veikime, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, Čiurlionio Ansamblio ir kitų 
organizacijų garbės narys, rėmėjas ir šelpėjas. Nors praėjo jau 
penkeri metai nuo jo mirties, jo atlikti darbai nuolatos primena 
jo darbščią asmenybę, tartum jis ir šiandien tebebūtų judrus ir 
veiklus lietuviškojo darbo baruose, ragindamas nepailsti, kol 
gimtoji tėvynė Lietuva ir jos žmonės rusiškųjų okupantų spau
džiami ir teriojami.

ti DOCUMENTS, telpantys 
82 puslapiuose, o be to, tu
ri ir priedus, kuriuose yra 
įvairios statistinės žinios 
(skaičiai lietuvių), nurodo
mi visi lietuvių periodiniai 
leidiniai,, išvardinamos lie
tuvių kultūrines organizaci
jos, o taip pat didžiosios 
bendrinės lietuvių institu
cijos.

Po bibliografijos yra su
darytas knygoje minimų 
vardų vardynas, teikiąs di
delį patogifmą surast greit 
išimtinai reikalingą žinią 
apie asmenį.

Toks leidinys kiekvienam 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKA&EYANS
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

I 11^ — V »

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R COND1TIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7*8600 REpublic 7*8601

r

ė

mūsų visuomenininkui, o 
ypač visuomeninio gyveni
mo visų rangų vadovams 
yra labai naudingas, tad ir 
įsigytinas su dėkingumu dr. 
Algirdui Budreckiui, šį dar
bą paruošiusiam.

(Ethnic Chronology Se- 
ries Number 21. THE LI
THUANIANS IN AMER
ICA 1651-1975, A Chronolo
gy & Fact Book, compiled 
and edited by ALGIRDAS 
M. BUDRECKIS, 1976 Oce
ana Publications, Ine., 
Dobbs Ferry, New York).

A. Diržys
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DEBATAI - KETURI VEŽIMUI 
RATAI

Iš karto tariame — deba
tai reikalingi, kaip vežimui 
ratai. Debatai {neša pilnu
mą j kiekvieną svarstymą. 
Be debatų dalykas atrodo 
sausai, nepilnai, o po gerų 
debatų ligoninės lovoje da
lykas atrodo pilnesnis, juo 
didesni guzai.

Debatai tarp gerų draugų 
baigiasi draugystės neteki
mu. Tai neleidžia susifor
muoti šutvėms visuomenė
je. šeimoje debatai naudin
gi, atpuola šeimos draugas.

Debatai gali įvykti bet 
kur: lėktuve, automobilyje, 
žmona liepia sukti kairėn, 
bet vyras principingai kai
rėn nesuka ir atkerta ”nie- 
kad nebūsiu okupanto kola
borantas ir savo atžalų į 
Vilniaus komjaunimo kur
sus nesiųsiu H’

Debatai gali įsiliepsnoti 
simpoziume, šokių vakare, 
net laidotuvėse. Kalba prie 
karsto šeimos draugas "te
būnie tau lengva purioji že
melė!” O nabašninkas iš 
karsto kursto debatus: ”tu, 
bičiuli, f mano našlę ne- 
spoksok!”

Lietuviškoji visuomenė 
privalo tvarkytis debatais, 
valdyba prieš valdybę, pir
mininkas prieš pirmininką, 
narys prieš narį. Tik debatų 
pradžioj reikia sutarti ku
rių žodžių nenaudoti. Taip 
pat garantuoti fizinę nelie
čiamybę.

Lietuviško kaimo idilėje 
išeivijos mohikanai jautriai 
prisimena moteriškaičių de
batus ant ežios, su turinin
gais tautosakos epitetatais, 
su andarokų baletais.

Valstybės gyvenime be 
debatų nė žingsnio. Stalinas 
su Brežnevu debatų nemė
go, kišo debatininkus po vė- 
lena. Bet socialistinė žemė 

"DEBATAI..

Statom Komunizmą 
net debatų kupiną.
Lai kapitalizmas 
Mums grūdų parūpina!

nepasidarė derlinga. Nesė
tų rūgiu žydėjimas, pagal 
rašytoją Bubnį, Kanadoje ir 
Amerikoje. Tenka maitin
tis kapitalistų labdarybe.

Išeivių tautos jaunimas 
marinamas bedebatiniuose 
Vilniaus komjaunimo kur
suose. Todėl, jaunimui grį
žus į kapitalistinį gerbūvį, 
atlietuvinkime jį debati- 
niais apetitais!

"Pagirnis" platformiškai 
pasisako už debatus.

Rinkiminių balsų gaudy
mo simbolis.

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Kryžius stato įniru

siems kapinėse, — pasakė 
žmogus visiems žinomą tie
są.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Lietuvos mokytojui ir 
Lietuviškam jaunimui kry
žiai pastatyti ne kapinėse, 
bet Dainavos stovykloje.

★
— Mano vaikučiai jau ge

rai pažįstą gyvenimą, — 
pasigyrė mamytė.

• — Keista, o aš galvojau, kad mes kontroliuojam tuos kraštus!

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

PLATFORMOS
Rinkimų metais visur platformos — 
Kiekvienas dedas geriausios formos: 
Ar prezidentas, ar sanitaras — 
Kiekvienas doras, kiekvienas geras.

Kiekvienas turi žymėtą kortą
Apie kurortą, apie abortą ...
O talkininkai tuoj rodo rodą:
Kiek tas abortas balsų tau duoda?

Jei žmonės raukiąs, šaly n abortą.
Kalbėk karštai apie kokį sportą.
Keblius siužetus išmesk per bortą — 
Laikyk kišenėj žymėtą kortą.

Stovėk kietai ant minkštos platformos, 
Balsus laimės tik neaiškios normos —

O talkininkai tuoj pat parodys,
Kad sėkmingiausias dviprasmis žodis.

Vežimas darda pirmyn dvikinkis:
Viens kuinas NATO, o kits Helsinkis. 
Rinkimų menas suktybių sportas — 
čia tau atomas, čia tau abortas!

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Per metus vaikučiai 
matė tris tūkstančius tele- 
vizijinių žmogžudysčių, du 
tūkstančius banko apiplėši
mų ir tūkstantį pabėgimų iš 
kalėjimo.

★
— Ką tamstą parsivežei 

iš Vilniaus? — paklausė 
smalsuolis iš ok. Lietuvos 
grįžusiojo turisto.

Turistas mikčiojo kaip 
veršis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Tobulą nebylystę.
★

— Kaip tikrai įsitikinti, 
kad žmona neištikima? — 
svarstė susimąstęs vyras.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Kada žmona nebesirū
pina tavo ekstra viršvalan
džiais ir nebekreipia dėme
sio į tavo grįžimą iš darbo 
po vidurnakčio.

★
— Geriausias smunkan

čio dolerio investavimas 
pirkti kilniuosius gėrimus, 
— tvirtino ekonomijos žino
vas.

— Tam reikalui reikia 
įtaisyti rūsį, — samprotavo 
klausovas.

čia priėjo Kadžiulis ir 

tarė:
— Rūsio nereikia, nes tas 

investavimas greitai išga
ruoja.

★
— Mano žmona verda 

nuostabius pietus, — gyrė 

DIPLOMATIJOS VUNDERKINDAS

Prie žaidynių leiskit laiką — 
Padariau Vietname "taiką”. 
Gerkit, ramūs, koką kolą — 
Dovanojau jiems Angolą.

savo jauną žmoną jaunave
dys.

— Kaip galite įrodyti 
pietų gerumą.? — nusijuokė 
skeptikas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Įrodymas tikras, iki 
šiol pietų valgytojas tebėra 
•gyvas.

APŽVALGA
•Informacinė precizija
Kaip praneša "Los An

geles Herald" š. m. rugpiū
čio mėn. 17 dieną — JAV 
ambasada Maskvoje skubiai 
informuoja Valstybės De
partamentą apie įvykius So- 
vietijoje. Tarp tos informa
cijos perlų, pranešimas, kad 
"disidentas Simas Kudirka 
tebekalinamas Vilniaus ka
lėjime".

Velnių derlius
Kaip praneša "Literatūra 

ir menas", nr. 32, garsusis 
Puntukas su Dariaus ir Gi
rėno bareljefais sulaukia 
vis daugiau naujų kaimynų. 
Vieton išrautų senų rūpin
tojėlių statomi "velniastul- 
piai". Tai stulpai, kurių vir
šūnėje tupi visaip išsižergę 
velniai.
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Okeane nėra žuvų, 
bet vergų pakanka

ST. PERMINĄS

Rašome apie sovietinės 
prekybos absurdiškumą ir 
"okeanas" čia nėra vande
nynas. "Okeanas” yra žuvų 
parduotuvių pavadinimas.

Prieš maždaug dešimtį 
metų Maskvoj kilo sumany
mas pardavinėti vandeny
nuose sugautą žuvį specia
liose parduotuvėse, žvėjy- 
biniai laivai atveža krovi
nius iš tolimųjų vandenų ir 
bematant išdalina krovinius 
detalioms parduotuvėms. 
Patogu, net pelninga. Kaip 
Amerikoje. Kaip tarė, taip 
padarė.

1970 metais Maskvoj 
įsteigė pirmąją "Okeano” 
parduotuvę. Po to "Okeano” 
skyriai atsidarė Leningra
de, Minske, Rygoj ir štai, 
šiais metais ir Vilniuje. 
Penkmečio bėgyje žada ati
daryti net 205 "okeanus”.

Vilniuje "Okeanui” su
teikta "okeanišką” išvaiz
dą: mėlynos spalvos, baltas 
metalas, stiklas, "švyturio” 
korespondentas Vytautas 
Žemaitis, kelis kart mėnesio 
bėgyje įbėgęs j vilniškį 
"Okeaną”, pasidalina savo 
įspūdžiais keturioliktame 
žurnalo numeryje.

Visi "okeanų” vadovai 
yra rusų pavardžių "spe- 
cai". Rygoje — Volodinas, 
Vilniuje Gudkovas. žuvų 
tiekimo bazės Klaipėdoje 
vadovas — Kuperinas.

Vilniškis "Okeanas” tal
pių patalpų, šaldytuvas gali 
laikyti 72 tonų žuvies. At
šaldytos ir vitrinos. Klai
pėdos žvejų laivynas, kuria
me 95% rusai jūreiviai, ta
po Vilniaus tiekėju, žuvį 

£audo, gal būt, prie JAV 
krantų, jūroje įšaldo, atve
ža Klaipėdon. Atidarymo 
savaitę parduotuvė buvo už
versta įšaldytų žuvų prekė
mis. Vilniečiai, net ir iš to
lesnių miestų pirkėjai, sto
vėjo eilėmis, pirko stam
biais kiekiais ir ... savaitei 
prabėgus, "Okeanas” liko 
be žuvų!

Sutriko tiekimas, sušlu
bavo žuvies parengimas pir
kėjui. Mat į parduotuvę at
veža žuvį nesupiaustytą, ne
parengtą detaliam pardavi
mui. Mažose ir ankštose de
talaus įpakavimo patalpose 
dirbančios kelios moterėlės 
nesuskumba ir gautos žu
vies apdoroti. Pradėjo krau
ti silkes į "penkiakilogrami- 
nes" dėžes! Tad kas tokias 
pirko, išpirko jas visas vie
nu ypu. Detalus atsvėrimas 
sovietų žargone vadinamas 
"fasavimas”. Toks "fasavi
mas” parduotuvėje suiro 
pat pirmą savaitę. Jeigu 
prekių ir atsargų nėra, nėra 
ką ir "fasuoti”. Jeigu atve
ža detaliam pardavimui ne
parengtą žuvį, "fasavimo’’ 
skyriaus moterėlės nesu
skumba supiaustyti, susver
ti, padėti į vitrinas. Stovė

jusios eilės pirkėjų pradėjo 
mažėti, nes dingo "Okeane” 
žuvis...

— Pas mus bloga su "fa
savimo” patalpa, — teisino
si vedėjas Gudkovas. — Tai 
tikra kišenė.

Greta to skandalo paaiš
kėjo ir daugiau ok. Lietu
vos išnaudojimo faktų.

Lietuvos gyventojams pa
lieka apie 10 r/c per Klaipėdą 
atvežamos žuvies. Visą žuvį 
praveža pro Lietuvą į Rusi
ją. Kiti alkani "okeanai" 
tą žuvį ir sudoroja. Kad ok. 
Lietuvos teritorijoje van
denyno žuvies, kaip upių bei 
ežerų žuvies nesulaikytų, 
ok. Lietuvos teritorijoje ne
steigia žuvies perdirbimo 
įmonių. Taip Vilniaus "Oke
anui” atitenka šaldyta žuvis 
ir mikroskopiškas kiekis 
konservuotos, gautos iš ma-

DIRVA

— Dalinu cigarus.
— Sūnus gimė?
— Ne, po visų pavasaros svarstybų liežuvis
— Tokia proga imu tris!

nenudilo.

žų, lokalinių dirbtuvėlių.
Viskas paremta pripuola- 

mumu. Grįžo laivai iš jūros, 
gauta šaldyta žuvis. Kelios 
moterėlės, "fasuotojos” plu
ša, kol sutvarkys keletą to
nų. Kad galėtų suskubti,

smulkiais gabalais nepiaus- 
to. Penkių kilogramų dėžės, 
įprastas "fasavimas”. Juk 
ir JAV nelabai kam įsiūlysi 
penkioliką svarų šaldytos 
žuvies! šitaip operuoja vil
niškis "Okeanas”. Kada iš-

1976 m. spalio 21 d.

svaido prekes stambiais at
svėrimo, kiekiais, vitrinos 
ištuštėja, ir taip iki sekan
čio atvežimo.

Senas vyras "Okeano” 
pirkėjų eilėje, dėsto "švy
turio” korespondentas, pa
reiškė savo taiklių pastabų:

— Einu prie ežero, nešuo
si krepšį ir meškerę. Pa
vyks, ir bus žuvų. Nepa
vyks, tuščiomis ir grįšiu. 
Einu į parduotuvę taip pat 
su krepšiu. Pavyks, krep
šys bus pilnas. Nepavyks, 
nieko nepešęs ir išeisiu. Tik 
jau parduotuvėn meškerės 
nesinešu ...

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

NIGHT SHIFT FOREMAN 
Mu*t have 5 years experlence 

In inlectlon and comprMsion 
mold building.

Experienced keller operator 
for night shift.

Experlenced compresslon and 
Iniectlon mold builder for 
day shift.

Good fringei, applv batueen I 
and 5, Mon. thru Fri.

Ouallty Kellering Co.
267 Martinei dr.

Kent. Ohio 678-2250

(42-45)
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SPAUDOS IR KASDIENYBES VLADO VAILIONIO

PANORAMA YYT-ALANTAS (4)
PARTIZANINI ROMANĄ

"LIKIMO AUDROSE11,
6. Kurlink pasukti

Nuo pat mūsų įsikūrimo 
šiame krašte mums buvo 
gyvas, opus ir neišspren
džiamas santykiavimo su 
okupuota Lietuva klausi
mas. Mes ir šiandien esame 
taip pat pasimetę, kaip 
anuo metu. Mūsų spauda 
plačiai informuoja apie pa
vergtą Kraštą, bet daugiau
sia tik iš neigiamos pusės. 
Vienas kitas laikraštis skel
bia Lietuvos gyvenimo fak
tus, bet vengia pasisakyti 
dėl bendravimo, kitas or
ganas varo aršią propagan
dą prieš bet kokių santy
kių palaikymą su Lietuva 
ir net reikalauja baikotuoti 
iš ten atvykstančius lietu
vius menininkus. Yra ir to
kių organų, kurie nevengia 
plačiau pakomentuoti oku
puotos Lietuvos kultūrines 
bei politinės apraiškas, ži
noma, lietuvišku požiūriu. 
Pasiskaičius mūsų periodi
kos neigiamą informaciją 
apie Kraštą, — rusifikaciją, 
religinį persekiojimą, eko
nominį išnaudojimą, visokią 
priespaudą — tautietis ne
norom ima galvoti, kad mū
sų tauta gyvena paskutines 
dienas. Nežinau, kokį įspū
dį daro tokia informacija 
jaunimui, jei jis dar paskai
to lietuvišką laikraštį.

Neturėjau tikslo šiame 
savo žodyje aprėpti tą visą 
labai painią ir opią proble
mą, o tik noriu stabtelėti 
ties dviem klausimais: bū
tent, Lietuvos menininkų 
pasirodymą mūsų tarpe ir 
mūsų pažiūrą į lietuvį ko
munistą.

Aš dažnai save klausiu, 
kas atsitiktų, jei mes drau
giškai imtume kviesti me
nininkus iš Lietuvos? Juk 
mes dažnai skaitome apie 
jų pasirodymus užsienio 
miestuose: kodėl jie nega
lėtų pasirodyti ir mūsuose? 
Juk šiaip ar taip, be jų pa
galbos mes šiandien išsi
versti nebegalime: kas be
liktų iš mūsų radijo valan
dėlių programų, jei išbrauk
tume gaunamų iš Lietuvos 
plokštelių muziką ? Paga
liau, argi jie savo dainomis 
įdainuotų mums ir Markso 
ideologiją?

Kita vertus, man rodos, 
mums pats metas praplėsti 
lietuvio komunisto sampra
tą. Dabar mes turime gal
voje Maskvai parsidavusį 
raudoną gaivalą, o juk dar 
yra ir lietuvių tautinių ko
munistų, kaip yra italų, 
prancūzų, rumunų ir kitų. 
Paskutinis komunistų par
tijų suvažiavimas rytų Ber
lyne aiškiai parodė tauti
nius komunistų skirtumus. 
Juk vakarų demokratijos 
turi savo komunistų parti
jas. Prieš pirmą pasaulinį 
karą atsirado tokie "pabai
sos cicilikai", kurie buvo vi

saip koneveikiami iš ambo
nų, bet paskum "įsipilieti- 
nio’.* Juk mums ne pats ko
munizmas kaip toks baisus, 
bet raudonasis maskolių im
perializmas. Jei mes išplės
tume pažiūrą į lietuvį ko
munistą, gal tada ir mūsų 
nusistatymas į okupuotus 
brolius pasidarytų lankstes
nis. Aš komunizmo neken
čiu, bet aš negaliu uždraus
ti savo tautiečiui teoretiš
kai simpatizuoti komunis
tinei doktrinai1. Pagaliau, 
ką jūs darytumėte, jei atsi
kūrusioje Lietuvoje įsi
steigtų komunistų partija?

7. Kas man yra Lietuva?
Baigdamas noriu pabrėž

ti, kad jei kam reikalinga 
''reorganizacija”, teisingiau 
sakant, rekolekcijos, tai 
mums visiems. Besiknisda- 
mi po kasdienę rutiną, mes 
per dažnai pamirštame savo 
didžiosios misijos uždavi
nius. Sakau, neturėkime jo
kių iliuzijų: prieš mus, 
tremtinius ir prieš visą lie
tuvių tautą šiandien yra su
sidaręs milžiniškas frontas, 
sakyčiau, tylos sąmokslas 
nušluoti mus, kaip lietu
vius, nuo žemės paviršiaus. 
Mums reikia mesti į kovą 
visus savo dvasinius bei me
džiaginius resursus idant 
prieš tą antpuolį atsilaiky
tume, išsigelbėtume patys 
ir išgelbėtume tai, kas dar 
galima išgelbėti. Tai ir yra 
mūsų čia buvimo svarbiau
sias tikslas, kenčiančios 
tautos įpareigojimas ir įsi
pareigojimas, istorinio Li
kimo mums paskirta misija, 
žodžiu, kategorinis impera
tyvas, būtenybių būtenybė. 
Kryžiuojamos tautos vaiz
das neturėtų leisti mums 
pasimesti egoistinių, srovi
nių ar kitokių aistrelių 

IŠRINKIT VYRĄ KURIS ŽINO ĮSTATYMUS ... 

ROBERT M.

LAWTHER
JUDGE

COMMON PLEAS COURT
Term Commencing Jan. 8, 1977

• 20 YEARS OF DEDICATED PUBLIC SERVICE
• MAYOR OF LAKEWOOD — 3 TERMS
• PRESIDENT, OHIO MUNICIPAL LEAGUE
• MEMBER, GREATER CLEVELAND & OHIO STATĖ BAR ASSNS.
• PRACTICING ATTORNEY — 23 YEARS
• ENDORSED BY FRATERNAL ORDER OF POLICE

Lavvlher for Judge Committee: Fred DeGrandis. Chrnn., 2047 Revely Avė., Cleveland, O. 4 4107

X ROBERT M. LAWTHER

klystkeliuose, ir vergijos 
pančįų skambėjimas visada 
turėtų mums priminti 
tremtinio pareigas. Mes ne
galime išvengti istorinės 
atsakomybės ir neturime 
pamiršti negailestingo Isto
rijos Tribunolo sprendimo, 
jei neatliksime savo, kaip 
lietuviai tremtiniai, misi
jos. Arba atkaklus žygis į 
tautos laisvę, arba negar
binga gelionė į istorijon 
sąšlavyną!

Lietuvių visuomenė no
ri vieningo darbo, kovai dėl 
Lietuvos laisvės reikalinga 
vienybė, lietuvių tautai gel
bėti reikalingas susitari
mas, visi suprantame, kad 
tik vienybė — galybė, o kur 
mūsų aukštųjų veiksnių 
vienybė? Viena pusė kalti
na kitą, kita pusė kaltina 
pirmąją ir taip be galo. 
Kartais aš klausiu: kas gi 
tie mūsų aukštieji veiks
niai yra: ar lietuviai, ar 
mirtini priešai? Argi jie 
pamiršo, kad turi paklusti 
ne kažkokioms ideologi
joms, partijų programoms 
ar savo ambicijoms, o aukš
čiausiam autoritetui — Lie
tuvai, kurios interesai turi 
būti statomi aukščiau už 
bet kokius kitus sumeti
mus. Tautos vardan visada 
turėtų būti surastas vienin
go darbo pagrindas. Karto
ju: Lietuvių Charta sako: 
— Tautinis solidarumas 
yra aukščiausia tautinė do
rybė! — Kur mūsų aukš
tųjų veiksnių tautinis soli
darumas ? Kur — Lietuviai 
tarp savęs broliai! — šūkio 
dvasia ? Man iki gyvo kaulo 
nusibodo klausytis amžino 
erzelio, tartum, sakau, tai 
būtų didžiausių priešų sto
vykla, o ne smurto iš tėvy
nės išblokštų tautiečių sau
jelė, kuriai reikia solidariai

vaizduojantį Dzūkijos partizanų veiklą, pra
šoma užsisakyti pas autorių. Knyga 344 pusi., 
kietais viršeliais, kaina 7 dol. Platintojams 
duodama 25% nuolaida.

V. Vailionis
248 Sunnyside Avė. 
Munster, Ind. 46321

Maloniai kviečiame dalyvauti L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania 54 metų 

jubiliejiniame 
MINĖJIME-B ALIUJE, 

kuris įvyks 1976 m. lapkričio men. 6 d.
7 vai. 30 min. Tautinių Namų saleje, 

3356 GLENDALE BLVD., LOS ANGELES, CA.
šventės programa:

1. IŠKILMINGAS KORPORACIJOS POSĖDIS,
2. SVEIKINIMAI,
3. VAKARIENĖ IR ŠOKIAI.

(Vakarienės metu ir šokiams gros LATVALOS 
orkestras).

Apie dalyvavimą šventėje prašome iš ankto iki 
1976 m. lapkričio 1 d. pranešti: H. Balcerienei — 
820-1620; E. Gedgaudienei — 399-1825; R. Jurkū- 
nienei — 326-3077; R. Mulokienei — 368-2032; J. 
Rukšėnienei — 663-4502.

LST Korp! Neo-Lithuania 
Los Angeles

gelbėtis nuo paskendimo 
putojančioje svetimtaučių 
jūroje.

Aš noriu paklausti kiek
vieną lietuvį, nesvarbu ku
riame pasaulio atkraštyje 
jis gyventų ir kokiai kon
fesijai ar politinei partijai 
priklausytų: — Kas jam 
yra Lietuva? Ir tariu, kad 
ne taip greit susilaukčiau 
atsakymo, nes užklaustasis 
pirmiausia turėtų labai at
sidėjusiai perkratyti savo 
sąžinę. Pagaliau, mums, 
gimusiems ir augusiems tė
vynėje, Lietuva yra vienas 
dalykas, gimusiems svetur' 
— kitas.

Aš pasakysiu, kas man 
yra Lietuva. Lietuva man 
yra dvasinis egzistencijos 
pagrindas, sakyčiau, inka
ras, nuo kurio atitrūkęs nu- 
grimsčiau į svetimus vande
nis ir dingčiau kaip lietuvis. 
Aš gyvenu savo tautos ka
pitalu, kurį mano tautiečiai 
krovė per amžius, be jo aš 
likčiau elgeta ir tapčiau 
medžiaga svetimai tautai. 
Kovodamas už lietuvybę ir 
tautinę kultūrą, aš kovoju 
už savo identitetą, už pačią 
savo žmogiškąją vertybę, 
už savo, kaip lietuvio ir 
žmogaus egzistenciją. Man 
— arba Lietuva, arba Dead
End, trečios išeities nėra. 
Lietuvos laisvė man yra 
gyva, niekad negęstanti vi
zija, suteikianti man jėgų 
egzistuoti, dirbti, ilgėtis ir 
viltis mano tautos laisvės 
naujosios Aušros.

(Skaityta paskaita lietu
vių žurnalistų sąskrydyje 
Chicagoje,! 1976 m. rugsėjo 
4 d.).

JOURNEYMEN

TOOL & DIEMKKEKS
(Rate 7.07 per hour)

Mutt have eiperience on progreaaiva 
die worka, and be able to aet up work 
paid BX BS malor medical coverage. 
pension plan, I I paid nolidays, genė
tai vacation plan

PRESTOLE EVERLOCK 
134S MIAMI ST. 
TOLEDO, OHIO 

419-691-2465
Eoual Opportunity Employer

(41-43)

WANTED JOURNEYMEN 
TOOL & DIEMAKERS 

and
BR1DGEPORT MILLING MACHINE 

OPERATORS
Muat have job ahop experience and 
be able to aet up work from blue 
printa and cloae tolerance, for re- 
search & development work. Day 
work, All fringe bencfita.

ACE WEB TOOL & 
MANUFACTUR1NG CO.

440 Stecker
Dearborn, Mich. 48121 

313-584-6044
(42-44)
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Detroito lietuviai
—ANTANAS GRINIUS

ŽURNALISTINĖ 
POPIETĖ

L. ž. S-gos Detroito sky
riaus žurnalistų popietė 
įvyko spalio 9 d. Lietuvių 
Namuose. Atidarė pirm. Al
fonsas žiedas, pristatyda
mas paskaitininką, svečią iŠ 
Floridos Vilių Bražėną, ku
ris savo paskaitoje "Lietu
vos laisvės byla ir Ameri
kos užsienio politika” pa
teikė kruopščiai surinktų 
žinių ir faktų, kaip Ameri
ka laikydamasi detentės po
litikos palengva krypsta 
raudonųjų pusėn. Nors pre
zidentas žodžio detentė ir 
išsižadėjo, bet politikos ne. 
Stato rusams fabrikus, par
duoda grūdus, kompiute
rius, sunkvežimius ir kitas 
jvairias gerybes, galvoda
mas, jei mes nesilaikysime 
detentės politikos, kils ato
minis karas. O karo Ame
rika bijo ir nenori. Ir jei

kas galvoja, kad rusai ne
atsisuks prieš davėją — 
klysta. Jis paminėjo tokį 
įvykį: Paskutinėmis karo 
dienomis, kuomet vokiečiai 
traukėsi iš Lietuvos, o ru
sai jau buvo netoli Kauno, 
visi kas tik galėjo bėgo iš 
Kauno. Jis sutikęs Karo 
muziejaus sodelyje savo 
kaimynę su dviem mažu
čiais vaikais. Ji buvo susi- 
rūpinosi, jos veidas tamsus 
ir paniuręs. Tačiau jos vai
kučiai buvo linksmi, paten
kinti ir kaip niekur nieko, 
žaidė spalvotais akmeniu
kais. Taip ir mes daug dar 
kur žaidžiame tais spalvo
tais akmeniukais ir nemato- 
mes, kas vyksta už horizon
to. Dėl prezidentų kandida
tų mes nieko negalime pada
ryti. Jie yra parinkti parti
jų ir vykdo ką kongresas 
nutaria. Bet mes daug ką 
galime padaryti' turėdami 
kontaktą su kongresmanais

IMMEDIATE OPENING 
BAKERY 

PRODUCTION SUPERVISORS
Brownberry Ovens, Division of Peavey Co. has an immedi- 
ate opcnings for a 3d shift Production Supervisors, Indivi- 
duals should be knovvledgeable in all phases of straight 
dough bread processing and makeup. Experienced in Food 

Industrics would be acceptable.

Send Resume In Confidence To:
Plant Manager

BROWNBERRY OVENS
2000 Highland Rd. Twinsburg, Ohio 44087

An Equal Opportunity. Employer

COOKS AND BAKERS
For work in Gulf Mexico of Louisana and Texas coast, free 
room and board while offshore also fringe benefits. You 
can work 7 days on and 7 days off or 14 days on and 7 
days off or 21 days on and 7 days off. Cooks $380 per weeks 
work. Bakers, $325 for weeks work. Only qualified cooks 

and bakers need apply.

If interested call 504-879-3511, 7 a. m. to 4 p. m. 
Monday thru Friday.

Ve are an equal opportunity employer
-(42-44)

BINDERY SUPERVISOR
WORKING 2ND SHIFT

Mušt have knowledge of perfect binding and saddle stitching. 
ALSO

MUELLER BINDERY OPERATOR ON RB-5
FOR 2ND SHIFT

Expanding company — good pay and fringe benefit.

CALL R. F. BAKER
LITTLE ROCK, ARK.

501-374-0271, EXT. 70
(Between 8 am and 3 pm)

(42-45)

ir senatoriais. Skverbkimės 
į politines organizacijas ir 
per jas veikime.

Vilius Bražėnas gal kiek 
ir pesimistiškai klausyto
jus nuteikė nušviesdamas 
Amerikos ateitį. Pastabos 
pabaigoje į diskusijas įsi
traukė: Vytautas Alantas, 
Mykolas Kizis, Antanas Su- 
kauskas, Vladas Selenis, 
Balys Gražulis, Alfonsai 
žiedas, Jonas Švoba ir kiti. 
Visų jų pareikštų minčių 
neminėsiu. Išvada tokia: 
Amerika vis vien yra ga
linga valstybė ir rusai pul
ti jos nedrįs.

Valerijonas Šimkus filme 
"Tik stiprieji privalo ...” 
parodė JAV ir Rusijos apsi
ginklavimus. Filmas yra su
suktas Amerikos Saugumo 
Instituto. Gaila, kad tokios 
įdomios paskaitos pasiklau
syti ir fiumo pasižiūrėti at
vyko net nepilna kapa žmo
nių. Ir tų pačių skyriaus 
žurnalistų tik dalis.

Šeimininkės Anelė žiedie- 
nė ir Onutė Selenienė atsi- 
lankusius pavaišino kavute 
ir pyragais, o Liudas Sele
nis — gėrimais. Kepsniais 
joms talkininkavo: Micha
lina Bajerčienė, Jadvyga 
Grinienė, Bronė Selenienė 
ir Bronė Snkauskienė. 
Stambia piniginę auką su
teikė Mykolas Balčiūnas.

Ir kavutės metu Vilius 
Bražėnas neturėjo laiko. 
Pasirašinėjo įsigytas jo 
knygas "Sąmokslas prieš 
žmoniją", kurių užtektinai 
turėjo parūpinęs Alfonsas 
žiedas.

SUSIRINKIMAS
SLA 352 kuopos po vasa

ros atostogų susirinkimas 
įvyks lapkričio 7 d. 12 vai. 
Lietuvių Namuose. Susirin
kimas svarbus ir visi na
riai prašome jame dalyvau
ti. Ypač tie, kurie daly
vavo Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Seime, Chi
cagoje.

LITERATŪROS 
VAKARAS

Spalio 30 d. 7 v. v. Die
vo Apvaizdos Kultūriniame 
Centre įvyks literatūros va
karas. Jame savo kūrinius 
skaitys Kazys Bradūnas. 
Vakarą rengia LB Detroito 
apylinkės valdyba,

ŠAULIŲ PIKNIKAS
Jūrų šaulių "švyturio” 

kuopos piknikas įvykęs spa- 
lio 10 d. Pilėnuose nors ir 
nebuvo labai gausus, bet la
bai linksmas ir darnus. Se-

sės šaulės jam buvo gerai 
pasiruošusios ir maisto ga
minių visiems užteko.

Dovanas laimėjo: Bro
nius Valiukėnas, Antanina 
Zakarkienė, Emilija Lun- 
gienė, Liudas Selenis, Pet
ras Buksnys, Klemensas 
Urbšaitis, Kastulė Kirvilai- 
tienė ir Vincas Rinkevičius.

Kuopos pirmininkas Al
fa šūkis svečiams padėkojo 
už atsilankymą ir visus pa
kvietė į šaulių ruošiamą 
tradicinį metinį balių lap
kričio 6 d. 7 v. v. Lietuvių 
Namuose. Moterų sekcijos 
vadovė Angelė Šukienė pa
dėkojo šio pikniko šeiminin
kėms ir jų talkininkėms.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Ui CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su $1,000, minimum. 
714% — 4 metų su $1,000, minimum.

— 30 mėn. su $1,000, minimum. 
614% — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F43.L.I.C.

alnt 
thony 
Lvings

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

Open Mon., 9-8 j Tuea., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Cloaad We4»

6ERIAUSIĄ DOVANA 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkq 
Chicagoje 

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

185 North Wabesh Avenue
Chicago, UI. 60601 2nd Floor
DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

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

Juokas Gribauskas, vedėjas

MOLD MAKERS
Journeyman or equivalent. Plenty of overtime at top area rates work- 

ing in a well equipped mold repair dept. For a progreasive plastic* in- 
Jection moldmg plant.

Ve also offer 10 paid holidays, paid vacation, eacellent job security 
(no lay offa), and a refreahing emali town atmosphere with an eacellent 
school eyatem just 35 mile* southweat of Toledo.

Pleaae send a brief retume of pas t work experience to:

NAPCO PLASTICS COMPANY
600 F1LMORE STREET 

NAPOLEON, OHIO 43545 
ATTN: PETE WINNER

An Equal Opportunity Employer

GENERAL OFFICE 
CLERICAL 

lmmediate openings for full time po«i- 
tione available in our accounting of
fice operating proficiency with a 10 
key adding machine necessary, along 
with accuracy in detail. Typing ex- 
perience deeirable. Dutiea to include 
chacking of branch accounting ra
porte and other relaled data. Call 
216-881-3006, ext. 66, belvveen II a. 
m.-4 p. m. Monday thru friday only.

(42-47)

CLERICAL WAREHOUSE
Dutiea conaiat of counting cancelled 
trading atamp book and coupona. No 
experience needed būt muet be good 
detail and light figūra work. Steady 
employment. Opportunity for right 
Kraon. Call 216-881-3006, ext. 66, 

tween 11 a. m.-4 p. m. Monday thru 
Friday only. (42-47)
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Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

PAGERBTAS DAILININKAS 
ANANTANAS RŪKŠTELĖ

Žurnalistų Sąjungos Chica 
gos skyriaus valdyba š.m. 
spalio 1-10 dienomis Lietu. - 
vių Tautinių namų salėje, su 
rengė dailininko Antano 
Rūkštelės dailės darbų paro
dą. Dailininkas A. Rūkštelė 
- sukaktuvininkas, švenčiąs 

70 metų amžiaus sukaktį ir 
šiam įvykiui atžymėti buvo 
surengta jo meno darbų pa
roda.

Parodos atidarymo proga 
buvo surengtas dail. Antano 
Rakštelės pagerbimas. Pa
gerbimą pradėjo sk. pirm. 
A. Pužauskas, pasveikinda
mas jubilijatą ir visus sve
čius, o programą pravesti pa 
kvietė vicepirm. Z. Juškevi
čienę. Z. Juškevičienė pasi
džiaugė gausiu svečių skai
čiumi, rodančiu šiai progai ir 
pačiam dailininkui didelį dė
mesį.

Dail. A. Rakštelės kūrybą 
ir nueitą gyvenimo kelią nu
švietė dailininkas Mikas Ši
leikis. Jis džiaugėsi dail. A. 
Rakštelės pastovumu ir 
ištikimybe tautinėms temom 
Visi išstatyti jo dailės darbai 
primena Lietuvos vaizdus ar 
istorinius įvykius. Dail. A. 
Rūkštelė yra geras gamto
vaizdžių ir portretų tapyto
jas. Jo nesugundė modernio 
jo meno srovės, bet liko išti- 

Zuzana Juškevičienė, LŽS Chicagos skyriaus vicepirmininkė, 
pravedusi dail. A. Rūkštelės parodos atidarymą. Šalia stovi LT 
namų administratorius Bronius

vo gimtinės vaizdų piešėjas. 
Išgarsėjusios rugių gubos, 
dominuoja ir šioje parodoj ir 
berods visos jau parduotos. 
Baigdamas savo dail. Mikas 
Šileikis sveikino jubiliatą za- 
rasiškių klubo ir savo šeimos 
vardu.

Sukaktuvininką dail. A. 
Rūkštelę žodžiu sveikino: K. 
Dabulevičius - Liet, karių ve 
teranų ramovės vardu, K. 
Milkovaitis - Šaulių s-gos, V.

Dail. Antanas Rūkštelė dėkoja visiems jj sveikinusiems spa
lio 1 d. Lietuvių Tautiniuose Namuose. V. A. Račkausko nuotr.

kino prof. muz. J. Žilevičius, 
Floridos Komitetas ir gimi
naitė iš pav. Lietuvos.

Pabaigai žodį tarė ir pats 
sukaktuvininkas dail. A. 
Rūkštelė. Jis netik dėkojo 
rengėjams ir sveikintojams, 
bet pabėrė keletą minčių 
apie gėrį, meną ir grožį. 
Kvietė visus į vienybę ne tik 
žodžiais, bet ir darbais.

Sugiedojus ilgiausių metų 
meninę dalį atliko solistė 
Praurimė Ragienė, padaina
vusi delias dainas, akompo- 
nuojant muz. M. Motiekai- 
čiui. Susirinkusieji solistei 
nesigailėjo katučių ir priver
tė bisuoti.

Kasakaitis.
V. A. Račkausko nuotr.

Šimkus - Vilniaus krašto liet 
s-gos ir Laisvosios Lietuvos, 
V. Vijeikis - skautijos, P. Bu
čas - ALTS-gos Chicagos sk., 
dail. V. Vaitiekūnas - Liet, 
dailininkų s-gos. Raštu svei-

* « •
V. A. Račkausko nuotr.

Jubiliejinėje dail. Antano Rūkštelės parodoje susirinkę svečiai gieda "Ilgiausių metų’
sukaktuvininkui, kuris sėdi dešinėje. .....---------------------

Akademiją uždarė rengė
jų pirm. A. Pužauskas, įtei
kė rožių puokštę solistei ir 
dėkojo gausiai susirinku
siems svečiams.

Visi dalyviai buvo pavai
šinti punšu, kavute ir skanu
mynais.

PABAIGTUVĖS
Penktajai lietuvių tauti

nių šokių šventei rengti ko
miteto pirmininkas Bronius 
Juodelis, š.m. spalio 9 d. su
kvietė į Jaunimo Centro ka
vinę visų komisijų narius pa
sidžiaugti švente ir atšvęsti 
pabaigtuves.

Potalkį atidarė Modestas 
Jakaitis, pasveikino gausiai 
susirinkusius talkininkus ir 
pakvietė pirmininką Bronių 
Juodelį tolimesniam vadova
vimui. Komiteto pirm. Bro
nius Juodelis dėkojo visoms 
gausioms komisijoms už 
gerai atliktą darbą, įgalinusį 
tinkamai pravesti tautinių 
šokių šventę, didesniuose 
renginiuose neišvengiamai 
atsiranda šiokių tokių ne
sklandumų, bet tai nesutruk 
dė paties didžiojo įvykio - 
tautinių šokių atlikimo. Dė
kojo gen. Konsulei J. Dauž- 
vardienei už didelę talką ir 
apgailestavo, kad ištikusi 
nelaimė neleido pasidžiaugti 
jai pačia švente ir negali da
lyvauti šiame pabaigtuvių 
potalkyje. Muzikams: Alfon 
sui Mikulskiui, Aloyzui Jur- 
gučiui ir Algiui Modestui į- 
teiktos su atitinkamais įra
šais plaketės. Vicepirminin
kė Sofija Džiūgienė padėko
jo pirm. B. Juodeliui už taip 
sumaniai bei tvarkingai pra
vestą šventę ir įteikė meniš
ką adresą su visų dalyvių pa
rašais. Jonas Paštukas, 
jungtinio choro dalyvių var
du, tokį pat adresą įteikė to 
choro organizatorei Sofijai 
Džiūgienei. Jonas Karvelis 
dovanojo tautinių šokių insti 
tutui 3 kaspinus su šventės 
įrašais, kuriuos priėmė vice
pirmininkė Galina Gobienė.

Toliau komisijų pirminin
kai dėkojo savo nariams, ko-
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miteto pirmininkui, o šis - ko 
misijų pirmininkams. Tokiu 
būdu prasidėjo daina be galo 
vienas dėkojo visiems o visi 
vienam.

Pasibaigus padėkų srau
tui, komiteto pirm. B. Juode 
lis atskirai paminėjo garbės 
svečių pristatytoją Valdą 
Adamkų ir abi gražiąsias 
pranešėjas: J. Cijūelienę ir 
J. Kriaučeliūnaitę ir išreiškė 
padėką.

Gauti padėkos laiškai iš 
prezidentienės Betty Ford, 
gubernatoriaus D. Walker, 
šen. C. Percy, PLB pirm. B. 
Nainio, Krašto V-bos pirm. 
A. Gečio ir kt., kuriuose šil
tai atsiliepiama apie įvyku
sią šventę.

Lėšoms telkti k-jos narys 
dr. F. Kaunas pareiškė, kad 
jo laimikis - 2 asm. pietus - 
kainavo 1400 dol., ir juos do
vanoj ąs komiteto pirm. B. 
Juodeliui, kad po didžio dar
bo ir p. Juodelienė galėtų 
bent vieną popietę atsipalai
duoti nuo virtuvinių darbų.

Be to, paaiškėjo, kad ban
ketas davė netoli $9,000 pel
no, o loterija - apie $6,000. 
Dar negalutiniais daviniais, 
šventės finansai tvarkosi pa
lankiai ir nusimato perviršis.

Pirm. B. Juodelis, padėko
jęs M. Jakaičiui už jo rūpes
tį ir suorganizuotas vaišes, 
pakvietė visus dalyvius pasi
vaišinti ir pabendrauti.

UŽSKLANDAI

Apie penktąją tautinių 
šokių šventę Dirva daug 
rašė prieš įvykį ir po įvykio. 
Pabaigtuvių vakare, teko 
privačiai išklausyti neužpel
nytą priekaištą, kad Dirvoje 
rašant apie taut. šokių šven
tę, netekę užtikti Lietuvių

(Nukelta į 14 psl.)

Viešėdami Chicagoje aplankykite D1D i M i
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * llll/livlll

P. Bučas sveikina sukaktu
vininką tautininkų vardu.

V. A. Račkausko nuotr.

kimas vaizdų ir kasdieninio 
gyvenimo aplinkos fiksuoto
jas. Kai kas tikėjosi šioje pa 
rodoje pamatyti naujojo gy
venimo aplinkos - Floridos - 
vaizdų ir gyvenimo įvykių, 
bet dail. A. Rūkštelė liko iš
tikimas, kaip ir anksčiau, sa-

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU4AIT1S 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.

b
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Chicagoje...
(Atkelta iš 13 psl.) 

Bendruomenės vardo, vien 
tik buvo linksniuojamas 
šventės komiteto vardas. At 
seit, ignoruojama LB. Kad 
nuraminti tuos LB superpa- 
triotus, siūlau pasiskaityti 
Dirvos 1976 m. rugsėjo 30 d. 
39 numerį. Ten ras paminė
tą ir LB vardą.

Keista yra, kai atsiranda 
žmonių, kurie žiūri ne esmi
nio dalyko ir nesidžiaugia 
puikiai pravestu ir atliktu 
renginiu, bet, anot rašytojo 
J. Gliaudos, ieško liūto uode
goje blusų. Kai kiti laikraš
čiai tą pati parašo, tai gerai, 
bet jei Dirva - tai ‘gevalt’l

Tokiems ultra patrijotams 
siūlau pažiūrėti i šventei 
ruošti komiteto atspaustus 
blankus su visomis gausio
mis komisijomis ir surasti 
juose LB vardą. Čia tai ne
svarbu, o Dirvoje - būtina. 
Vargšai korespondentai laks 
tė po komisijų posėdžius, 
klausėsi projektų-nutarimų 
ir skelbė spaudoje. Nė vie
name posėdyje neteko girdė 
ti LB vardo, o tik - apie dar
bo ruošą ir įvykdymą; kaip 
sutelkti finansus, kaip sudo
minti visuomenę, kaip dau
giau įtraukti į darbą žmonių 
ir dalyvių. Tada buvo gerai, 
o dabar, kai viskas atlikta, 
tai pasigedo LB vardo. Mieli 
niekas nei vardo, nei tos gar
bės nenori pasisavinti ar pa
sidalinti. Penktąją tautinių 
šokių šventę įvykdė specia
liai sudarytas komitetas. Ar 
jį sudarė Krašto Valdyba, ar 
jos pavedimu B. Juodelis, to
kio rašto neteko matyti. Jo 
ir nereikia. Pavartykime 
šventės leidinį ir jame viską 
surasim ir viskas bus aišku.

Visi lietuviai gali būti pa
tenkinti ir didžiuotis tokiu 
šventės išpildymu ir pasise
kimu.

MINĖJIMAS

Ilgametis Lietuvos gen. 
konsulas Chicagoje, dr. Pet
ras Daužvardis mirė 1971 m. 
rugsėjo 26 d. Taigi, jau suė
jo penkeri metai nuo jo mir
ties. Šią sukaktį paminėti 
ryžosi Jaunimo Centras.

Minėjimas-akademija į- 
vyks š.m. spalio 24 d., sekma 
dienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje. 
Paskaitą skaitys ilgametis 
konsulato tarnautojas ir tal
kininkas Lionginas Laba
nauskas. Meninę dalį išpil
dys solistė Dana Stankaity
tė, solistas Algirdas Brazis 
ir muzikas Aloyzas Jurgutis. 
Užsklandai, Foto archyvas 
parodys filmą Dr. Petras 
Daužvardis’.

Po minėjimo bendros vai
šės kavinėje.

Visa visuomenė kviečiama 
atsilankyti ir prisiminti didį
jį tolerantą, Lietuvos gen. 
konsulą dr. Petrą Daužvardį

MARGUTIS

Lietuviškojo radijo Margu 
tis vadovas Petras Petrutis 
informuoja, kad dar nieko 
naujo neturi. Visdartebeve 
damos derybos ir ieškoma 
naujų stočių. Nėra neigiamo 

atsakymo ir siūloma dar pa
laukti, kol atsiras laisvas 
pusvalandis. Petras Petru
tis susirūpinęs, kad taip ilgai 
užtruko naujos radijo valan
dėlės ieškojimas. Laisvu lai
ku dabar dažnai talkina Jau
nimo Centro renginiams.

DAILĖS DARBŲ 
PARODOS

Dailininko Antano Rūkšte 
lės dailės darbų paroda praė 
jo dideliame visuomenės su
sidomėjime ir š.m. spalio 10 
buvo uždaryta. Parodos me
tu parduota didžioji dalis jo 
paveikslų. Dail. A. Rūkštelė 
yra rėmėjas visų lietuviškų 
darbų ir vieną paveikslą pa
dovanojo Dirvos vakarui. 
Ačiū dailininkui už dovaną. 
Daug kūrybingo darbo šilto
je Floridoje!

Dar dail. A. Rūkštelės pa-! 
rodai nepasibaigus, š.m. spa
lio 9 d. Čiurlionio Galerijoje, 
Midland taup. ir skol. b-vės 
patalpose, 4038 Archer Avė. 
atidaryta dail. V. Vaitiekūno 
dailės darbų paroda. Parodą 
atidarė ir iškilmes pravedė 
galerijos pirm. D. Adomaitis 
Dailininko kūrybą aptarė 
dail. M. Šileikis.

Dail. V. Vaitiekūnas taip 
pat švenčia 70 metų sukaktį, 
yra kūrybingas ir darbingas.

Paroda tęsis iki spalio pa
baigos. Lankoma banko dar
bo valandomis. 

SUSIRINKIMAS IR 
DISKUSIJOS

ALT S-gos Chicagos sky
riaus valdyba sušaukė pir
mą po vasaros poilsiavimp 
narių susirinkimą, spalio 10 
d. Jį pradėjo sk. pirminin
kas Petras Bučas, vedė Teo
doras Blinstrubas, sekreto
riavo Irena Budreckienė. 
susirinkimo esminiu punktu 
buvo naujai kadencijai val
dybos ir revizijos komisijos 
rinkimai. Į valdybą išrink
ti: Ignas Andrašiūnas, Ona 

; Daškevičienė, Genovaitė 
' Maldėnienė, Donatas Stukas 
ir Adolfas Švažas. Naujojo 

1 penketuko vardu, A. Švažas 
pareiškė padėką už parody
tą jiems pasitikėjimą ir 
kvie tė visus j tolesnį darbą, 
talkinti tolimesnėj skyriaus 
veikloje. Revizijos komisija 
perrinkta aklamatišku plo
jimu — jau keletą metų 
'darniai tas pareigas einąs 
trejetukas: Antanas Kal
vaitis, Stasys Mankus ir 
Kostas Ramonas.

Aptarti kiti skyriaus die
nos reikalai. Perskaitytas 
Sąjungos Valdybos bendra- 
raštis, kuriame tarp kitų 
klausimų, reiškiamas są
jungos nariams paskatini
mas prenumeruotis nūn jau 
parengtą ir spaustuvei ati- 
;duodamą sąjungos leidinį 
— "Tautinės minties keliu”.

Susirinkimo dalyviai šil- 
' ‘ tai sutiko dr. Juozą Bart

kų, ALTS garbės narį, ku
rio asmenišką šiame susi
rinkime dalyvavimą, po il
gėlesnio sunegalavimo, pa
garsino susirinkimo pirmi
ninkas. Taip pat susirinki
mas pasveikino čia pat sa
lėje savo dailės kūrinių pa

rodoje esantį Antaną Rūkš- 
telę, buv. šio skyriaus narį, 
nūn švenčiantį 70 metų su
kaktį ir su savo dailės kū
riniais atkilusį parodai Chi
cagoje. Susirinkimo pabai
goje P. Bučas, buv. skyr. 
pirmininkas, pranešė, kad 
dail. A. Rūkštelė, prisidėda
mas prie ALTS ir Dirvos 
darbų naštos, paskyręs sky
riaus nuožiūrai vieną savo 
paveikslą.

Antroje susirinkimo da
lyje, dalyvaujant nemažam 
skaičiui svečių bei kitų są
jungos skyrių narių, pra
vestos diskusijos, siekiant 
"savybėj pasiryškinti Ame
rikos lietuvių nūdienę orga
nizacinę santvarką". Disku
sijų vadovas — Vytautas 
Kasniūnas, pagrindiniai kai 
bėtojai: Domas Adomaitis 
ir Antanas Juodvalkis.

Diskusijų vadovas nusta
tė kalbėjimo laiką, pagrin
diniams kalbėtojams neil
giau, kaip po 15 min., o po 
jų pirminių pareiškimų, no
rintiems iš auditorijos kelti 
klausimus ar bendrai dis
kutuoti, kiekvienam skyrė 
neilgiau trijų minučių!

A. Juodvalkis savajame 
pareiškime supažindino su 
Pasaulio Lietuvių Charta ir 
šio krašto lietuvijos iški
lesniais darbais, bet nelink
sniavo tos darbuotės vado
vų, nei jų taktikos ir ėjimų. 

'Jis pabrėžė, kad reikia eiti
į pačią Lietuvių Bendruo
menę ir reformas daryti iš 
vidaus įstatymais numaty
tu būdu, bet nedaryti revo
liucijų. D. Adomaitis kriti
kavo Bendruomenės nesi
skaitymą, dar daugiau, vi
sišką nematymą ankstesnės 
mūsų išeivijos organizacijų 
bei jų vykdytų ir nūn vyk- 

. domų bei finansiniai remia
mų darbų. Pagaliau, kai LB 
vadovybės ir jas vienšališ- 
kai remiantieji, pasišovė vi
sai iš gyvenimo išjungti 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir josios darbo sritį mono
polizuoti sau, kitaip galvo- 
jantieji lietuviai rinkosi to
kiai bendruomenei opozici
ją. Antras skaudus klausi
mas — bendruomenės ne
aiški linija santykiavime su 
pavergtos tautos kamienu. 
Šie ir daugelis kitų faktų ir 
privertę išeiti į gyvenimą 
kitos taktikos lietuvių ben
druomenę ir ją tolesniam 
darbui įregistruoti kelioli
koje JAV valstijų, atseit, 
visur, ten, kur randasi di
desni senosios ir naujosios 
lietuvių išeivijos telkiniai.

Kalbėjusieji iš auditori
jos papildė bei paryškino 
pagrindinių kalbėtojų min
tis, pateikdami naujų fak
tų. Visos diskusijos truko 
tik vieną valandą ir keletą 

' minučių. Diskusijos vyko 
ramia nuotaika ir eiliniam
jų klausytojui atskleidė, pa
lyginti, nemažai reiškinių, 
vykstančių mūsų lietuviš
koje veikloje.

.Apgailestaujant tenka 
minėti diskusijų dalyvius 
nemaloniai nuteikusį vieno 
paklausėjo išpuolį, varto
jant terminus "Stalino kon-

BEKELIAUJANT ANTANAS LAUKAITIS

SMAGUS LIETUVIŠKAS

GYVENIMAS CHICAGOJE
Bevažinėjant po didžiąją 

Ameriką ir belankant josios 
lietuviškas kolonijas, aš ne 
vieną kartą buvau paklaus
tas, kur man geriausiai 
Amerikoje patinka ir kur 
aš norėčiau geriausiai gy
venti? Koks klausimas, be 
jokių abejonių atsakiau, 
kad tai būtų Chicagą, tai 
užsienio lietuvių sostinė. 
Reikšmės nesudaro gana 
slegiantis ir daug drėgmės 
turintis vasaros oras, žie
mos sniegas, jau man gal 
visai ir atprastas, didžioji 
juodžių banga, nuo kurios 
jaunieji ir mokslus baigę 
Chicagos lietuviai akademi
kai, bėga ir kuriasi tolimuo
se šio miesto priemiesčiuo
se, palikdami šią lietuvišką 
tvirtovę ginti savo tėvams 
ir vyresnio amžiaus tautie
čiams. Ar gerai, ar blogai, 
aš nežinau, tačiau kol kas 
Marųuette Parko lietuviai 
yra pasiryžę atremti visus 
priešpuolius ir savąją 69-ją 
gatvę ir visus joje esamus 
lietuviškus barus išlaikyti 
dar švarius ir baltus. Ne
nuostabu, kad ir Gintaro 
Lietuvninkas, nors ir pakei
tęs kojų gyslas su širdies 
venomis, labai greitai išbė
go iš ligoninės ir šiuo me
tu, nors ir su apslopintu 
balsu, vis sako, kad vyru
čiai mes nepasiduosim.

Smagus yra lietuviškas 
gyvenimas Chicagoje. Pra
ėjus ir dar taip sėkmingai, 
paskutinei šokių šventei, 
šiek tiek, nors ir nelabai 
daug atslūgo ir visas buvęs 
šventės įkarštis. Visokiau
sių balsų ir nuomonių gir
dėjau aš apie šią puikią ir 
milžinišką lietuviško šokių 
meno šventę. Malonu, kad 
tikrai jokių blogų atsiliepi
mų ir kritikų nesigirdi, o 
man kaip australui, visi ir 
viską bando pasakyti. Gal 
pabaigoje trūko gražiojo 
"Malūno", gal veteranams 
po keletą kilogramų svorio 
nukrito, gal ne viena šokių 
vadovė ir daugiau raukšle
lių nuo rūpesčių apturėjo,

stitucija”, "politrukas"... 
Tokie terminai lietuvių po
kalbiuose, juo labiau tauti
ninkų gretose, neturėtų 
rasti vietos, nežiūrint ar po
kalbių laikas ribotas ar ne
ribotas. (vm)

RUDENS BALIUS
Šį šeštadienį, spalio 23 d., 

Lietuvos dukterių draugi
ja Chicagoje rengia tradi
cinį rudens balių, kuris pa
prastai praeina su dideliu 
pasisekimu. Bus įdomi pro
grama, turtinga loterija ir 
vienas laimingasis galės su 
Lietuvos dukterų draugijos 
ruošiama ekskursija vykti 
į Meksiką žiemos metu. 

ar savo plaukuose kelioliką 
žilų plaukų įsigijo, tačiau 
jau šiandien, veteranai svo
rį papildę alučiu, raukšlės 
tapo magiškais kremais iš
lygintos, žili plaukai apda
žyti, o šventė yra ir bus 
įrašyta į mūsų kultūrinės 
istorijos lapą aukso raidė
mis.

•Nežinau, gal ir nevertėtų 
man ir dar buvusiam sve
čiui to rašyti, tačiau, ne 
pats visai vienas, bet gana 
daug vietinių ir svečių iš 
kitur buvau tiesiog prašo
mas iškelti ir pakritikuoti 
buvusį šokių šventės ban
ketą. Turėjome ir mes Aus
tralijoje didelių balių, ban
ketų, Lietuvių Dienų metu 
net siekusių virš 2000 žmo
nių ,tačiau su pasididžiavi
mų aš galiu pasigirti, kad 
mes Australijos lietuviai 
galėtume pamokinti chica- 
giečius kaip reikia pravesti 
panašius didelius balius. 
Neminėsiu valgio, neminė
siu gana dideles kainos, ne
minėsiu gana gal nemanda
gių padavėjų ir kt. Tas vis
kas gal ir buvo neišvengia
ma. Tačiau jeigu žmogus, 
išėjęs iš karštos salės kori
doriuje, kur traukia 10 balų 
Chicagos ežero šaltas skers
vėjis, turi laukti virš pusės 
valandos, kad gautum nusi
pirkti labai mažo pasirinki
mo gėrimų ir dar pripiltų į 
plastikinius puodukus, tai 
jau pasiteisinimo nėra. Ir 
tai, negalėdamas panešti 
daugiau kaip tris puodukus 
iš karto, grįžęs atgal, žmo
gus ir vėl pusvalandį stok į 
eilutę (o aš maniau, kad jos 
tik Sov. Sąjungoje dar yra 
pasilikę) ir skersvėjyje 
lauk kol tapsi laimingu ir 
galėsi atsiimti savo duoklę. 
Tiek to tie gėrimai, galima 
ir be jų apseiti, tačiau žmo
gus į balių ir banketą atei
ni pasilinksminti, pasi
džiaugti. O gi čia štai ir vėl, 
prasidėjo kalbų kalbelės, 
pasižymėjimu įteikimas, lo
terijų traukimai ir kita. 
Nežinau kiek, bet geras lai
ko tarpas praėjo, kol visos 
kalbos buvo baigtos. Pyko 
mano draugai chicagiečiai, 
pyko daugumas svečių, py
kau ir aš pats, kad baliaus 
metu yra daromi tokie da
lykai. Ir vėl galėtume mes 
pamokyti chicagiečius. Gal 
taip sau galėtumėte atsiųsti 
savo atstovus į šių metų 
mūsų Lietuviii Dienos Mel- 
bourne. Ten tikrai nema
žiau žmonių bus. Ir manau, 
kad kaip ir anksčiau savų
jų balių ir banketii metu, 
mes turime savus gražius 
barus, kur žmogus ir bonka 
gali nusipirkti ir iš stiklinės 
išgerti ir, nusivedęs į kok
teilių barą, gali savo šokėją 
pavaišinti, su draugo žmona

(Nukelta į 15 psl.)
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”Mes negalėtumėm 
gauti geresnio patarna
vimo, kaip mes gavome 
Cleveland Trust. Mr. 
Tisch, iš Ridge-Biddulp 
skyriaus, leidžia mums 
jaustis svarbiais”, sako 
Mr. ir Mrs. Richard 
Glista. ”Ar tai yra namų 
pagerinimo paskola, ar 
tik patarnavimas, jis 
yra kantrus ir paslau
gus. Mes planuojame 
statyti arba pirkti na
mus. Aš žinau, kai ateis 
laikas, mes kreipsimės į 
Cleveland Trust dėl as
meninio dėmesio, kurį 
ten gauname.”

Ii

f* 
VMMMI

Prieš ketverius metus Joseph ir Dorothy Bonasera atidarė 
mažą mašinų dalių krautuvę. Prekyba sekėsi, bet ne taip gerai 
kaip Bonaseras galvojo, kad galėtų būti. "Praėjusiais metais”, 
sako Mr. Bonasera, ”mes pristatėme visą savo finansinę apy
skaitą Cleveland Trust Euclid-Ivanhoe skyriui ir prašėme pa
tarimo. Mes persvarstėme kas buvo reikalinga prekybos pagy
vinimui ir Cleveland Trust paskolino pinigus to įgyvendinimui. 
To pasėkoje prekyba tikrai pagerėjo. Dabar aš planuoju sekantį 
plėtimąsi su Cleveland Trust pagalba, tai yra geras ir artimas 
ryšys”..

Niekas neatrodė su
interesuotas man padėti 
statyti, išskyrus Cleve
land Trust”, sakė Nurs- 
ing Home vedėjas San- 
ford Novak. "Aš atida
riau savo pirmus Nurs- 
ing Home 1959 metais ir 
po trijų metų atidariau 
antrus. Bet miestas no
rėjo tos žemės, tai aš tu
rėjau statyti naujoje 
vietoje. Aš pasakiau 
Cleveland Trust konkre
čiai ką norėjau daryti ir 
jie gražiai padėjo įgy
vendinti. Tai buvo nepa
prasta patirtis ir aš jau
čiu, kad aš už viską ką 
turiu, turiu būti dėkin
gas Cleveland Trust.

Cleveland Trust. Leiskit padėti jums visais mums galimais būdais.

Bekeliaujant...
(Atkelta iš 14 psl.) 

meiliau pakalbėti. Gi balių 
metu jau mes išmokome tik 
baliavoti, o ne kalbas saky

ti. Jeigu ir pasitaiko viens 
kitas žodis, tai — trumpas 
ir nenuobodus. Visiems pa
gerbimas ir kalboms turi 
būti atskira vieta, kai ba
liai ir banketai pas mus yra 
džiaugsmo, gero laiko ir 

nervų nusiraminimo vieta. 
Ęagalvokit chicagiečiai, gal 
kartais ir jūs mūsų pavyz
džiu galėtumėte pasekti. 
Manau, kad tikrai būtų 
daug įdomiau.

Chicaga visgi lieka Chi- 

caga. Labai mažai man te
ko praeitą kartą pamatyti 
patį miestą. Vis to laiko nė
ra. Tačiau šį kartą mano 
prieteliai broliai Kazlaus
kai gana plačiai aprodė Chi
cagos miestą. Apžiūrėjome 

aukščiausią miesto dango
raižį, jame esantį observa
torijos bokštą, plaukėme 
Chicagos upe ir vėliau iš lai
vo stebėjome Chicagos eže
ro pakrančių gražiausias 

(Nukelta į 16 psl.)
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bekeliaujant...
(Atkelta iš 15 psl.) 

vietoves. Praėjome pro vi
sas linksmąsias Chicagos 
vietoves, kurios dienos me
tu dar buvo mieguistos ir, 
daugumoje, uždarytos. Cen
tras, daug naujų statomų 
didelių namų, didelis judė
jimas ir miesto centre išti
si juodųjų kvartalai, daro ir 
pačią Chicagą dideliu Ame
rikos didmiesčiu ir rodanti 
patj Amerikos gyvenimo 
pusą: ”Bėk, bėk ir dar grei
čiau bėk”, nesvvarbu, kad 
labai greitai nubėgi i Ka- 
zimierines, ar Tautines ka
pines. Ir kas paskui?

Chicagoje būnant, per tas 
dvi savaites sutikau tiek 
savo pažįstamų ir draugų, 
kiek niekur kitur. Vienas iš 
įdomiausių mano subuvimu, 
buvo žurnalistų suvažiavi
mas - susirinkimas. Pirmą 
kartą nuo 1953-jų metų, ka
da aš, savo gero prieteliaus, 
buv. Lietuvos Aido bendra
darbio ir vėliau Australijos 
Mūsų Pastogės redakto
riaus, šiandien jau mirusio 
žurnalisto Jurgio Kolakonio 
buvau rekomenduotas ir vė
liau priimtas j Lietuvių žur
nalistų S-gą. Per daugelį 
metų man teko įvairioje 
spaudoje matyti daugybę 
mūsų žymiųjų žurnalistų 
pavardžių, tačiau šį kartą 
aš turėjau progos asmeniš
kai su daugeliu jų susipa
žinti, artimiau išsikalbėti ir 
pabičiuliauti. Malonu buvo 
išgirsti visų narių nutarimą 
išleisti Lietuvių žurnalistų 
Metraštį, kurį, manau re
daktorius V. Kasniūnas, su 
savo bendradarbiais ir to
kiu "Finansiniu Genijum”, 
kaip J. Janušaitis, tikrai su
gebės puikiai išleisti. Sėk
mės jiems.

Pamatyt, sutikt ir pasi- 
svečiuot visu savo prietelių 
namuose Chicagoje yra tik
rai neįmanoma. Gyvenant 
čia reikia arba būt vedu
siam, arba viengungiškos 
dienos čia gali būt labai 
greitai palaidotos. Įsivaiz
duok sau, barai atsidaro 
anksčiau net už bažnyčias, 
valgyklos tave skaniausiais 
valgiais pradeda maitinti 
irgi nuo ankstyvo ryto, 
krautuvės, kepyklos, kir
pyklos, daktarai, parapijos, 
ligoninė ir t.t. ir, svarbiau
siai, viskas lietuviška, kad' 
net man savo australiškai 
angliško liežuvio nereikia 
laužyti ir įrodinėti ameriko
nams, kad čia yra ne "ška- 

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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 balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

cas”, bet "škocas”, ne "Ša
tas”, bet "šotas”, ne "Li
thuanian - Americans’, bet 
"American - Lithuanian” ir 
pan? žmogus net stebiesi, 
kai ši Chicagos lietuviškoji 
"Laisvės Alėja”, visuomet 
yra pilna žmonių, visur te
girdi tik sava kalba ir, svar
biausiai, kaip ir Lietuvoj, 
viena lietuvaitė yra gražes
nė už kitą.

Sekmadienį ir tuoj po šo
kių šventės, čia pat esančia
me "Lietuviškosios Plazos” 
parke stebėjau ir lietuviš
kąjį futbolą, susitinkant 
New Yorko ir Chicagos jau
niams, senjorams ir pir
mosioms komandoms. Įdo
mu ir vėl buvo pamatyti se
nai nematytus sportinius 
veidus, džiaugtis kai mano 
draugo V. Sabaliausko sū
nus puikiai reprezentavo 
savo tėvo mėgstamiausią 
sporto šaką futbolą, žai
džiant už New Yorką. Sma
gu buvo matyti, kai jauna
sis New Yorko vartininkas 
Labutis nepadarė savo tė
vui buv. Kauno IV-sios gim
nazijos sportininkui gėdos, 
sulaikant taip svarbu bau
dinį smūgį. Malonu buvo ir 
vėl sutikti mūsų didįjį 
sporto entuziastą Algį 
Daukšą ir daug, daug kitų 
Sportinio priėmimo metu 
"Liths” klube ir kieme prie 
skanių užkandžių ir stati
nės alaus, keli šimtai spor
tininkų ir veteranų turėjo 
puikių prisiminimų popietę, 
susitinkant draugams net iš 
kelių pasaulio kontinentų.

Gyvenau aš ir pas savo 
prietelių ir buv. Australijos 
olimpinės komandos žeidė- 
ją St. Dargį. Daug bendrų 
sportinių išgyvenimų suri
šo mus ir jo vaišinguose na
muose aš buvau kaip savas.

Gaila man tik jo puikios 
žmonos Juditos. Telefonai 
skambėjo be sustojimo. Ką 
gi galiu padaryti, kad tiek 
daug prietelių turiu čia. Ne
mažiau gal kentėjo ir kita 
mano draugo L. Traškos 
žmona Gražina. Vis tie "pa
vėlavimai", vis tie užsibu- 
vimai ir vedusius vyrus 
kartais padaro viengun
giais. Bet ką gi gali daryt, 
kai draugai susitinka jau 
taip retai. Net ir mano se
nas prietelius, buvęs aus- 
tralietis, Jonas illčiukas, 
"meldėsi” už mano laimingą 
Chicagos apleidimą, kad ir 
jis galėtų vėl pradėt savo 
darbą.

Jau antroje olimpiadoje 
ir Australijoje man tenka 
susitikti ir pabendrauti su

Mokame aukščiausių nuošimtį 
už santaupų pažymėjimus 
6^/1 įnešus $1,000 &/ įnešus $1,000

12 mėnesių /ĄjO 30 mėnesių

7®/ įnešus $1,060 / &/ tnešus ^.000

/2/0 48 mėnesiam 9 /#/O 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 kiekvienų dienų ir 

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

/uperior /oving/-X "and lcan association
EŠEC

MAIN OFFICE 
798 East185th St.

dr. A. Ramonu, šį kartą ap
lankiau ir jo puikius namus 
tolimesniame Chicagos prie
miestyje. Namai, tai kaip ir 
visų daktarų yra labai pui
kus, tačiau visas vidaus iš- 
dekoravimas, daugybe se
noviškų baldų, jų labai sko
ningas sustatymas jau pri
klauso jo puikiai žmonai 
Ingridai. Nors ji Australi
jos ir nemėgsta, visai jos 
net nemačiusi, nors ji ir 
yra "ultra patriotė ameri- 
konė”, tačiau mes po ilgokų 
draugiškų pasikalbėjimų, 
dažnai nuomonėms skirian
tis, vis tiek pasilikome geri 
prieteliai, kai prietelių dak
tarą tikiu pamatyti sekan
čioje olimpiadoje.

Labai malonu buvo at
gaivinti pažintis ir su tau
tinės veiklos darbuotojais I. 
Andrašiūnu,ruošiančiu spau
dai Lietuvos prisiminimų 
knygą ir žinomų Chicagos 
"auksinių rankų” veikėju P. 
Vėbra. Jo turima medžio iš
dirbinių dirbtuvė ir jo pada- 
daryti ne tik medžio, bet ir 
kitų medžiagų lietuviški 
darbai yra labai įdomūs ir 
nepaprastai vertingi. Be vi
so to jo sugautos lydekos, 
paruoštos jo žuvininko prie
teliaus K. Matučio yra kaž
kas nepaprasto.

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE 
13515 Euclid Avė.

Tikrai negalėčiau apra
šyti tų visų įspūdžių, ku
riuos patyriau Chicagoje. 
Jie niekuomet nebus mano 
pamiršti. Ypatingai noriu 
padėkoti Tautinių Namų 
pirm, ir mano laikraščio 
Dirvos leidėjų Vilties Drau
gijos Valdybos vicepirm. J. 
Jurkūnui, "Baltijos” klubo 
pirm. J. Andrišiūnui, Taut. 
Namų vedėjui B. Kasakai
čiui, mano kolegai Dirvoje 
A. Juodvalkiui ir visiems 
Tautinių Namų bičiuliams 
už man padarytas išleistu
ves, kai.ponios šeimininkes 
cepelinai tikrai negali pri
lygti jokiems kitiems, iki 
šįol pasaulyje mano valgy
tiems. Tos kelios drauge 
praleistos paskutinės valan
dos Taut. Namuose, tie ma
lonūs draugiški pašnekesiai, 
palietė daugelį ir ne eilinių 
mūsų lietuviškų klausimų, 
tas griausmingas draugų 
"Ilgiausių Metų” man dar 
ilgai, ilgai skambės mano 
ausyse, visuomet priminda
mas, kad Chicaga visuomet 
ir visada Hks ta patį Chica
ga, mūsų laisvojo pasaulio 
lietuviškoji sostinė. Ačiū 
jums chicagiečiai už visą 
tai ką aš taip su pasigerėji
mu pajutau pas jus, gi at
sisveikinant aš noriu ir jus

CEDAR OFFICE 
14406 Cedar Road 
(near Green)

pakviesti ir atsilankyti į 
jums taip mažai žinoma 
"Kengūrų žemę” Australi
ją, kur, gal ir ne taip didin
gai, bet tikrai nuoširdžiai 
lietuviškai mes priimsime 
ir jus ir galėsime bent maža 
dalimi atsidėkoti už jūsų 
parodytas vaišės čia. Tat iki 
pasimatymo ir šį kartą jau 
apačioje žemės, Pietų Kry
žiaus krašte — Australijo
je.

TOOL & DIE MAKERS
At least 5 year* experience ncaking 
progre**ive blanking die*. Excellent 
wages and benefit*.

CURTIS INDUSTRIES
D1V. OF CURTIS NOLL CORP. 

34999 CURTIS BLVD. 
EASTLAKE. OHIO 44094

An Equal Opportunity

WANTED EXPER1ENCED 
DIESEL TRUCK MĖCHANIC 

FOR 2ND SHIFT.
Good fringe benefits, working condi
tions, and top pay.

FT. WAYNE LEASINC CO. INC. 
Archbold, Ohio 43502 

4I9-445-6876
(37-44)

WANTED 
MASTER TOOL

DIE MAKER
Experience in Carbide grinding & 
progressive die*.

Apply call or write to: 
LEE BIRCH GRAHAM MclNTYRE or 

WM. L. KEADY, Jr.
ADVALLOY INC.

844 E. CHARLESTON RD. 
PALO ALTO. CALIF. 94303 

415-494-7172
(37-43)
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Grandinėlė užkulisyje
Erdvios YMCA East Cle

velando patalpos sekmadie
nio popietės metu aidi nuo 
lietuviškų garsų. Kaip bičių 
avilyje, ūžia derinamų muzi
kos instrumentų dūzgesys, 
instruktorių balsai maišosi 
su jaunimo juoku, mažųjų šo 
kėjų šūkavimais. Grandinė
lės vadovas ir choreografas 
Liudas Sagys, niekeno nepa
dedamas, didžiojoje salėje 
stumdo kėdes ir stalus, daro 
tvarką. Aleksandra Sagienė 
Grandinėlės puošimo ir ad
ministracinio darbo stipru
sis užnugarys, vaikštinėja 
nuo vienos susigrupavusio 
jaunimo grupės prie kitos, 
aptardama kostiumus, gri
mą, puošmenis, skrieja laip
tais per kelis aukštus, lenk
tyniaudama su jaunimu. Pa
mažu visose patalpose priei
nama prie tvarkos. Praside
da darbas.

Rūsio patalpose, baleti- 
nius šokio pagrindus dėsto 
Teresė Schaser. 9-11 metų 
berniukai ir mergaitės rit
miškai lavina savo kūną pa
gal instruktorės nurodymus 
ir pratimams pritaikytą mu
ziką. Gaila, kad visa pamoka 
pravedama grynai anglų kal
ba, nors pati instruktorė yra 
lietuvaitė ir visi vaikai lietu
viai. Tai parengiamoji gru
pė, kuri dar viešai nesirodo, 
ir tos grupės nariai moka me 
tini mokestį. Toks elemen
tarinis paruošimas ateičiai 
priaugina jau gerai aplanks
tytus šokėjus, kuriems ne
bereikia mokytis pagrindi
nių šokių žingsnių.

Antroji grupė, kuriai vado 
vauja Nijolė Balčiūnienė, pa
gal Liudo Sagio nurodymus, 
mokosi estradinių tautinių 
šokių. Repeticijos čia jau ei
na gryna lietuvių kalba ir, 
malonu pastebėti, jaunimas 
daugumoje ir pertraukų me
tu nevengia kalbėti lietuviš
kai. Šokėjai suvažiuoja iš į- 
vairių Clevelando apylinkės 

Paskutinė pataisa prieš spektaklį. A. Sagienė ir S. Lenkauskaitė. 
J. Garlos nuotr.

vietovių. Jonas Alšėnas iš 
Brecksville, šalia šeštadieni
nės mokyklos, du kartus sa
vaitėje lanko repeticijas. Bal 
čiūnaitė, kurios mamytė yra 
grupės instruktorė, pareiš
kė, kad smagu šokti tauti
niu šokius ir kad jie padeda 
valdyti kūno judesius. Renei 
Motiejūnaitei įdomu keliauti 
su Grandinėle, nors repetici
jos užima daug laiko, bet re
zultatai verti darbo ir pastan
gų. Jau treti metai kaip 
Grandinėlei priklauso Wolf- 
ram von Kiparski, kurio lie
tuvaitė motina jį į repetici
jas veža net 45 mylias iš Mon 
teville, Ohio. Jis pakanka
mai supranta lietuviškai, la
bai mėgsta Grandinėlės at
mosferą ir lietuvius draugus. 
Šitoji grupė jau save finansi
niai išlaiko, nes rodosi viešu
moje.

Vyriausioji reprezentaci
nė grupė, kuriai asmeniškai 
vadovauja Liudas Sagys, su
sidaro iš veiklaus, įvairiaam- 
žio jaunimo. Čia rasime vy
resniųjų klasių gimnazijų 
moksleivius, universitetų 
studentus ir jau baigusius 
aukštąjį mokslą jaunuolius. 
Algis Nagevičius, baigęs eko 
nomijos mokslus, grandinėlė
je šoka 7 metai. Jis yra šokio 
mėgėjas, o per gastroles turi 
progos bendrauti su kitų lie
tuviškų kolonijų jaunimu ir 
tautinių šokių pagalba lavi
na savo kūną fiziniai. Jam, 
anot jo paties žodžių, 'šokis 
prie širdies’. Julytei Nasvy
tytei, kuri laikinai atsisvei
kino su Grandinėle, pasiruo
šus vienerius metus Londo
ne studijuoti dramą ir meno 
istoriją, tautiniai šokiai labai 
patinka. Algis Mainelis, po 
penkerių metų Grandinėlėje 
Clevelando Valstybinio Uni
versiteto studentas, šalia sa
vo pamėgimo šokti, randa 
Grandinėlėje tamprų bendra 
vimą su lietuvišku jaunimu. 
Romas Pliodžinskas, mėgė-
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Pirmosios Grandinėlės šokėjos 1953 metais. Priekyje iš kairės: V. Žilionytė, R. Staniškytė, 
N. Židavičiūtė ir V. Steponavičiūtė. Sėdi: G. Gulbinaitė, Vysk. M. Valančiaus lit. mokyklos 
vedėjas A. Tamulionis, Liudas Sagys, G. Mariu naitė. Stovi: M. Mazoliauskaitė, J. Švarcaitė, 
akordeonistas F. Žilionis, E. Gecevičiūtė, D. Benokraitytė, G. Maciulevičiūtė, V. Titaitė ir 
R. Žagarskaitė.

Sustojus atsigaivinti pakely į Baltimorę... Prieky: Arūnas 
Čiuberkis, Rūta Giedraitytė, Marius Narbutaitis. Antroje eilėje: 
Alvydas Narbutaitis, Algis Urbaitis ir Daiva Marcinkevičiūtė. 

R. Pliodžinsko nuotr.

jas fotografas ir Prekybos 
Administracijos mokslų stu
dentas, mėgsta savo energi
ją nukreipti į šokį. Diana 
Strimaitytė, studijuojanti at
skaitomybės mokslus, taip 
pat su entuziazmu svajoja 
apie gastroles ir mėgsta ju
dėti koordinuoto šokio rė
muose. Ilgiausiai Grandinė
lėje šokęs yra Gintautas Nei 
manas - 20 metų. Dėl jo su
gebėjimo vaidinti ir save iš
reikšti šokio forma, kai 
kurie šokiai yra sudaryti 
apie jį.

Jono Pažemio vadovauja
mas orkestras artimai dirba 
su šokių vadovu. Orkestro 
tarpe matome Romą Strimai
ti, kuris turi savo pramoginę 
kapelą, jauną būgnininką 
Bob Mayers, septyniolikme
tę Dalią Miškinytę su fleita 
ir kitus.

Sekant ilgokas repeticijas,, 
reikia stebėtis Sagių energi
ja ir ištverme. Jų darbas ne

siriboja vien šokiu ir tinka
ma muzika bei drabužiais. Fi
zinis darbas, nuo kostiumų 
plovimo iki patalpų sutvar
kymo, kėdžių, stalų stumdy- 
mo, instrumentų taisymo, 
iki propagandinio ir reklami
nio darbo, reikalaujančio vi
so jų poilsio laiko, turėtų bū
ti palengvintas šokėjų tėvų, 
kurie į jų rankas atiduoda sa 
vo vaikus ir tik gėrisi Gran
dinėlės beveik profesionali
niu pasisekimu.

Repeticijų metu jaunimas 
atrodo susigyvenęs, links
mas, bet ir gan drausmingas 
Grandinėlės valdybą sudaro: 
Daiva Marcinkevičiūtė, Rū
ta Giedraitytė, Dalia Ryde- 
lytė ir Nijolė Mainelytė. Jos 
padeda vadovams koordinuo 
ti tvarkaraščius, apskelbti 
pranešimus ir palaikyti Gran 
dinėlės narių bendravimą.

Susipažinus su Grandinė
lės organizacine struktūra, 
pradeda aiškėti ir Grandinė

lės biudžeto reikalavimai. 
Stambi nuoma už 2 skirtin
gas patalpas, atlyginimas or
kestro nariams ir instrukto
riams, reklama, kelionės au
tobusais, įsigijimas pastovių 
šalutinių drabužių specia
liems programos numeriams 
instrumentų pataisa, scenos 
reikmenys, - visa tai reika
lauja didokos sumos pinigų. 
Ponia Sagienė paaiškino, 
kad didžiausios pajamos gau 
narnos iš tėvų komiteto kas 
met rengiamo Grandinėlės 
pavasario baliaus. Taip pat 
Grandinėlės patikėtinių gru
pė, kurioje ypatingai akty
viai reiškiasi p. Skrinskienė, 
renka aukas. Parengiamo
sios grupės tėvai moka 
mokestį. Koncertai taip pat 
duoda pajamų. Tenka ypa
tingai pabrėžti tą įdomų fak
tą, kad Grandinėlė yra pir
moji tokio pobūdžio etninė 
grupė, kuri yra gavusi 
$1,300 paramą (grant) iš 
Ohio Council of Arts. Para
ma buvo išrūpinta Aleksan
dros Sagienės pastangomis.

Liudo ir Aleksandros Sa
gių namuose vyrauja kukliai 
meniškai atmosfera. Pirmo
je eilėje metasi į akis a.a. 
dail. Vytauto Raulinaičio nu
tapyta siena lietuviškais mo
tyvais. Medžio ir gintaro dir 
biniai puošia sienas, o paties 
Sagio darbo kambaryje yra 
įmantrus medinis lietuviš
kas stilizuotas kryžius, kurį 
jam padovanojo dėkingi 
Grandinėlės nariai, simboli
zuoja, kaip jis pats juokais 
pareiškė, tikrą ‘kryželio ne
šimą*. Kalbantis su abiem 
Grandinėlės vadovais, malo
nu buvo išgirsti, kad jiedu 
abu griežtai pasisako dirbą 
tą darbą ne iš ‘pasišventimo 
ir pasiaukojimo’, kaip tai mū 
sų menininkų tarpe pripras
ta kalbėti, bet iš grynos mei
lės lietuviškam šokiui. ‘Liu
das bando, kad šokis būtų pa 
ruoštas įgalimai tobuliau ir 
originaliau, kad kiekvienas 
koncertas būtų išbaigtas 
spektaklis’, aiškina Aleksan
dra Sagienė, ‘ir aš viską da
rau todėl, kad mano vyras tą 
darbą myli’. Liudas Sagys, 

(Nukelta į 18 psl.)
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Clevelande...
(Atkelta iš 17 psl.) 

pirmojo bolševikmečio me
tais mokytojaudamas Šven
čionių gimnazijoje, buvo pri
verstas šokti miesto suruoš
toje tautinių šokių šventėje, 
i kurią jį įtraukė jo dabarti
nė žmona, tuo metu buvusi 
vokiečių kalbos ir gamtos 
mokytoja Aleksandra Janu- 
ševičiūtė. Pažintis tapo jų 
gyvenimo romantiniu ryšiu, 
1942 metais įvykusios vedy
bas.

Lietuviškai visuomenei 
Aleksandra ir Liudas Sagiai 
simbolizuoja Grandinėlę, o 
per ją ir meilę lietuviškam 
šokiui, per kurį kalbama į 
mases, nepažįstančias mūsų 
kultūros ir nesuprantančias 
mūsų kalbos.

Liudas Sagys dirba Wes- 
tern Reserve tyrimų labora
torijoje, kurioje analizuoja
mos su medicina surištos 
elektroninės problemos. A- 
leksandra Sagienė jau 23 me 
tai dirba Harshaw Cheminės 
bendrovės reklaminiam sky
riuje. Jos žinioje randasi ga
mybos procesų ir produktų 
aprašymai, katalogai ir visa 
techniška bendrovės gami
nių medžiaga. Visas juodvie- 
jų atliekamas laikas, sekma
dieniai, vakarai, atostogos, 
tenka Grandinėlei. Nežiū
rint to, kad jiedu neprisipa
žįsta ‘dirbą tėvynės labui’, jų 
darbo vaisiai yra neįvertina
mas įnašas į mūsų kultūri- 
ir tautinės propagandos lo
byną.

Aleksandra Sagienė idėją 
kostiumams, puošmenims ir 
t.t. gauna iš grynai autentiš
kų šaltinių: Tamošaičio, 
Tamošaitienės ir Lietuvos 
specialistų knygų. Liudas 
Sagys savo šokiams medžia
gą ir pagrindinę choreogra
fiją naudoja daugiausia iš 
Lietuvos, kurioje tautinių šo 
kių mokslas yra aukštai iš
vystytas ir universitete yra 
tautinių šokių katedra. Ne
galima nesutikti su Sagio 
tvirtinimu, kad iš senų laikų 
yra užsilikę labai mažai rašy 
tinės medžiagos, kuri padė
tų įvairinti šokius. Daugu
moje reikia kurti mūsų kultu 
rinių tradicijų dvasios rė
muose, kad šokiai liktų gyvi, 
dinamiški, netapdami muzie
jine vertybe. Netrūksta Gra 
dinėlei dėlto karčios kritikos 

MARY ROSE OAKAR
DEMOCRAT FOR U. S. CONGRESS — 20TH DISTRICT

KVIEČIA JUS Į

POLKA FESTIVAL
PRISTATO GARSŲJĮ

” I N V I C T A S ”
OF PENNA.

PENKTADIENĮ, SPALIO 22 D.
NUO 9 VAL. VAK. IKI 1 VAL. RYTO.

MAISTAS IR GĖRIMAI GAUNAMI.

ST. JOSAPHAT ASTRODOME
5720 Statė Rd., Parma Ohio Donation: $2.50 at Door

Chmn.: STEVE HOLOWCZAK, 3317 Louisiana Avenue, Cleveland, Ohio. Phone 741-1017

ir kaltinimų, dėl kurių Sa- 
giams tenka gerokai pergy
venti. Nežiūrint dabartinės 
padėties Lietuvoje, Sagiai 
jaučia, kad tauta yra gyva ir 
joje randasi asmenų, kurie 
tęsia grynai lietuvišką kultu 
rą nežiūrint okupanto pries
paudos. Tai esanti gyva mū
sų tautos dalis, iš kurios ten
ka pasisemti medžiagos, ku
ri tarnauja grynai lietuviš
kam tikslui.

Ateinančiais metais Gran
dinėlei sukaks 25 metai nuo 
to laiko, kai Vysk. Valan
čiaus Lituanistinės Mokyk
los tuometinis vedėjas Anta
nas Tamulionis pakvietė Liu 
dą Sagį, ilgameti Čiurlionio 
ansamblio šokėją, paruošti 
tautinių šokių grupę vieti
niam tautybių festivaliui. Su 
13 mergaičių grupe 1952 me
tais sėkmingai pasirodžius, 
prisijungė ir berniukai. 1957 
metais pirmoje tautinių šo
kių šventėje Grandinėlė da
lyvavo jau gerokai apmoky
ta. Per ilgus metus Grandi
nėlė, sistematingai treniruo
jama ir ruošiama, tapo be
veik profesionaliu vienetu. 
Grandinėlės pasisekimo pas
laptis, anot Sagio, glūdi ‘ban 
dyme paruošti galimai ge
riau techniškai, repertuaro 
naujume ir pastangose kiek
vieną pasirodymą paversti 
išbaigtu spektakliu’. Liudas 
Sagys kiekvieną šokio cho
reografiją perleidžia per sa
vo paties prizmę, nekeisda
mas šokio charakterio, tik jį 
interpretuodamas, ieškoda
mas šokio minties ir ją išplė
todamas.

Liūdna buvo girdėti Liudo 
Sagio pasakymą, kad, jei rei
kėtų viską pradėti iš naujo, 
jis jau to darbo nesiimtų. Vi
suomenė duodanti publiką, 
tačiau kyla didelis nusivyli
mas atsinešimu į jų darbą, iš 
kurio reikalaujama išbaigtu
mo ir tobulumo. Sagiams ne 
rūpi materialinės vertybės. 
Jų darbo vaisiuose glūdi di
dysis dvasinis pasitenkini
mas, įsigytas gan aukšta 
viso gyvenimo įtampos kai
na.

Š.m. spalio mėn. 24 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Gran
dinėlė duoda koncertą ameri 
kiečių publikai Cuyahoga 
Community Kolegijos Teat
re. Savo gausiu apsilanky
mu parodykime ir kitatau
čiams, kaip vertiname savąjį

TALKA "EGLUTEI”
1950 m. Bernardas Braz

džionis ir prel. P. Juras 
įsteigė laikraštėlį vaikams
— Eglutę. Steigėjų tikslas
— Lietuvių jaunimo cha
rakterio ugdymas ir lietu
vybės išlaikymas. Turinį 
sudaro, pasakos, eilėraščiai, 
trumpi vaidinimai vaikų 
scenai, straipsneliai iš Lie
tuvos istorijos, geografijos 
ir literatūros. Pirmuosius 
devyneris metus Eglutę re
dagavo B. Brazdžionis, Pr. 
Naujokaitis, Stp. Zobars- 
kas, Ant. šerkšnas. Nuo 
1959 metų ligi šiol Eglutės 
redagavimu ir visais jos 
reikalais rūpinasi Putnamo 
lietuvaičių seserų kongre
gacija. Eglutė puošni ir pa
traukli savo išvaizda. 
Spausdinama dviem spal
vom, gausiai1 iliustruota. 
Jos turinys daugiau taiko
mas pradžios mokyklos am
žiaus skaitytojams, šis laik
raštėlis mažiesiems lietu
viukams yra svarbus ir di
džiai reikalingas kaip lie
tuviško žodžio stiprintojas 
šeimose- ir galiausia kaip 
auklėtojas busimųjų mūsų 
periodinės spaudos skaity
tojų ir rėmėjų. Mokytojai jį 
naudoja lituanistinių mo
kyklų darbe. Mokyklų pa
rengimuose dažnai matome 
scenos veikalėlius paimtus 
iš Eglutės, šeimose jaunieji 
skaitytojai išmoksta dekla
muoti eilėraščių ir pasakų, 
patarlių bei mįslių iš Eglu
tės puslapių.

Peržengusi sidabrinio ju
biliejaus slenkstį ir bebai
gianti 26-sius savo našaus 
darbo metus, Eglutė, lygiai 
kaip ir kiti lietuviškieji lai
kraščiai, turi nuolatinių pi- 

šokį ir to šokio darbuotojų 
pastangas. Pažvelgus į užku 
lisį, pasidaro skaudžiai gyva 
kiekviena įtempta spektak
lio minutė, išryškėja kiekvie 
nas tvarkingo drabužio klos
tąs, kiekvienas grakštus ir 
gracingas žingsnis ... Tai il
gų darbo valandų rezultatas 
- tiek iš Liudo ir Aleksan
dros Sagių, tiek iš mūsų šau
naus jaunimo pusės. Kiek
viena spektaklio minutė - tai 
jų bendro darbo ugnies trum 
pa, bet žavi kibirkštis.

F------------------------------------------------- -----

Being a true friend to all 
nationalities has alvvays been 

a Voinovich tradition.

for COUNTY COMMISSIONER 
George v.

Voinov ch
Endorsed by more than 40 nationality groups.

Voinovich for Commissioner Committee
Robert VVending, Treas, 1275 Overlook Rd.. Lakewood. O. 44107

niginių rūpesčių. Juk prenu
meratorių skaičius nedide
lis, o išlaidos popieriui, 
spaudai ir paštui tolydžio 
auga. Tat savaime supran
tamas reikalas Eglutę iš ša
lies paremti ir tuo būdu įga
linti jos leidėjas duoti skai
tytojams vertingą ir gražų 
laikraštėlį. Tam tikslui dau
gelyje lietuvių kolonijų tel
kiama Eglutei parama. Ir 
Clevelando lietuviai kiek 
aplinkybės leidžia Eglutei 
paramos suteikia.

šiuo metu Clevelande vei
kia Eglutei remti komite
tas, kurs š. m. lapkričio 6 d. 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje 
ruošia solistės G. čapkaus- 
kienės koncertą. Tame kon
certe dalį programos atliks 
ir pianistas Vytautas Puš- 
korius. Clevelando visuome
nė, kuri ne kartą yra girdė
jusi iškiliosios ir populia
rios solistės dainavimą, ir šį 
sykį turės progą pasidžiaug 
ti aukštos klasės dainos me
nu ir jauno pianisto piano 
muzika. Kiek teko patirti, 
abu menininkai jiems tokiu 

atveju priklausantį hoorarą 
žadėjo skirti Eglutei. Atro
do, kad šiam reikalui ir visų 
lietuvių palankumas yra ga
rantuotas. Geros sėkmės!

(pk)

DRAUDIMAS JUMS 
IR JŪSŲ ŠEIMAI

Prieš perkant naują, ar 
atnaujinant turimą draudi
mą kreipkitės pas mane ir 
tikrai įsitikinsite, kad Statė 
Farm draudimas yra ge
riausia vertė prieinama kai
na.
KĘSTUTIS GAIDžlCNAS 
28801 Lake Shore Blvd.
.Willowick, Ohio 44094 

Įstaiga 943-1202. 
Namai 731-1078

JOURNEYMAN PLUMBER 
Company serving the "Top of Texa»" 
for over 25 yeare is loooking for a 
Journeyman plumber interested in 
permanent employment. Mušt be hard 
vvorker, dependable and sober. Cuar- 
anteed 40 hours plūs overtime. 
Transportation to & from work, paid 
vacation and health insurance are 
just a few of the excellent benefita. 
Call MALCOLM H1NKLE, person to 
person collect.

806-669-7421,
Pampa, Texas 79065 

(38-43)

RE-ELECT DEMOCRAT
MARK

M‘ELROY
COUNTY RECORDER 

“The mosi modernized 
Recorder's office in the U.S.A.

Gco f Sebold. Chmn , 3240 We$t Blvd
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CLIVILANDI 
IR APYLINKlSI

GRANDINĖLĖS 
KONCERTAS

sekmadienį, jie

Pilnos programos "Gran
dinėlė 76” koncertas Cleve
lande įvyks 
spalio 24 d., 3 vai. p. p. Cu
yahoga Community Kolegi
jos Teatre, 2900 Communi
ty College Avenue. šį teatrą 
Grandinėlė pasirenka savo 
naujų programų pastaty
mams jau kelintą kartą dėl 
tinkamos scenos ir gerų, 
spektakliui reikalingų teat
rinių {rengimų, šiais metais 
koncertą remia Ohio Coun- 
cil of Arta. Grandinėlė yra 
pirmoji etninė grupė Ohio 
valstybėje, gavusi iš Coun- 
cil of Arts tiesioginę para
mą liaudies meno progra
mos paruošimui.

Bilietai gaunami pas vi
sus Grandinėlės narius ir 
pas Kazimierą Marcinkevi
čių tel.: 371-4635 arba sek
madienį po pamaldų Dievo 
Motinos Nepaliaujamos Pa
galbos parapijos žemutinėje 
salėje.

ATITAISYMAS
Spalio 14 d. Dirvos nr. dr. 

A. Butkaus straipsnyje: 
”LB Tarybos prezidiumas 
energingai imsis likviduoti 
LB skilimą” įsivėlė korek
tūros klaida, kuri iškreipė 
straipsnio mintį.

Vietoje "išrinkti”, turėjo 
būti "išrinktas" ir vietoje 
"prezidiumo” — preziden
tas”. Tad teisinga straips
nio mintis turėjo būti: "Pa
galiau naujai išrinktas JAV 
prezidentas pareigas per
ima po dviejų mėnesių. Ne
jaugi mūsų Bendruomenės 
reikalai yra komplikuotesni, 
kad jos valdžios perėmimui 
reikia virš pusmečio?!”

• Apdraudoe reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
len| tet 581-2211.

BALFO VAJUS
Balfo Clevelando skyrius 

jau pradėjo tradicinį šalpos 
reikalams aukų vajų.

šalpos reikalingų brolių 
ir sesių yra nemažai, 
ne tik Lietuvoje, Suvalkų 
trikampyje, bet ir kituose 
pasaulio kraštuose. Balfas 
jau 36 metai, kaip ištiesia į 
vargą patekusiems lietu
viams pagalbos ranką. Ne- 
parfiirškime, kad pagalbą 

suteikė ir mums!
Tad ilgai nelaukdami, at

siliepkite į mūsų prašymą ir 
savo dosnią ir širdingą au
ką siųskite Balfo Clevelan
do skyriaus iždininkei Onai 
Jokūbaitienei, arba įteikite 
bet kuriam skyriaus valdy
bos nariui.

Jūsų patogumui, aukas 
galima įteikti ir abejose lie
tuvių parapijose po sumos: 
šv. Jurgio parapijos salėje 
aukas priims Antanas Sty
ra, o Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos 
kavinėje Kazys Gaižutis.

Už Jūsų gausią auką iš 
anksto tariame ačiū!

Clevelando Skyriaus 
Valdyba

• George Valnovlch, aps
krities kontrolierius, bus 
pagerbtas spalio 29 d. Slo
vėnų Auditorijoje ruošia
mame tautybių polkų orkes
trų vakare. Gėrimai ir už
kandžiai bus veltui. Prie 
įėjimo skiriama auka. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvau
ti.

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

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DEVLIEG/OPERATORS 
Experi«nced on nunierlcal controlled 
machine.. Muit be able to eet up for 
lat & 2nd ahlfta. Steady work. Liberal 
pollclee & (ringe benefits, and uni
forma.

NON-FERROUS 
21721 Tungaten Rd. 

Cleveland, Ohio 
216*531-3585 

04-49)

DMNP parapijos rudens šventėje Clevelando ramovėnių choras atliekant meninę pro
gramą. Apačioje šventės dalyviai stebi įžygiuojančius jaunuosius Grandinėlės šokėjus.

J. Garlos nuotr.

Sėkminga parapijos rudens šventė
Kada gamta pasipuošė 

įvairių spalvų varsomis, 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapija subūrė 
visus savo narius į rudens 
šventę.

ši tokiu užsimojimu ruoš- 
Šitokiu užsimojimu ruoš- 

mui ir suartėjimui apie 
tūkstantį parapijiečių. Ne
veltui tokiam renginiui ben
drom jėgom darniu bendra
darbiavimui dirbo aštuonio
lika parapijoj veikiančių or
ganizacijų. Tad pagrindinis 
tikslas ir buvo suartinti ir 
tiesti brolišką ranką vieni 
kitiems, bei pasidžiaugti 
bendrais laimėjimais.

Parapijos klebonas kun.
G. Kijauskas S. J. visa šir
dimi atsidavęs jau treti me
tai kai dirba šioje parapijo
je pastoracinį darbą. Pradė
damas šventę šv. Mišiomis, 
kuriom koncelebravo kun. 
L. Zaremba S. J. ir kun. J. 
Kidykas S. J., savo pamoks
le kaip tik pabrėžė, jog tu
rime visi drauge semtis 
stiprybės, nuoširdžiai bend
radarbiauti vieni su kitais 
bei gyventi meilėje, tuo at
sieksime mums skirtą mi
siją šioje žemėje. Taip turi
me nešti Kristaus dvasią į 
savo šeimas, savo bendruo
menę bei tautą, šv. Mišių 
aukos metu labai įspūdingą 
vaizdą sudarė prie altoriaus 
,nešami vienybės bei Dievo 
dosnumo simboliai, kaip ru
gių varpų vainikas, duona 
iš Lietuvos ir lietuviška 
koplytėlė, šiom iškilmingom 
Šv. Mišiom gražiai pritarė 
parapijos choras ir solistai 
Br. Kazėnienė ir A. Liut
kus.

Tolimesnė šventės tąsa 
vyko parapijos salėje. Čia 

valgykloje buvo gausios vi
sokių gėrybių ir skanumy
nų. Pasisotinę ir pasišneku
čiavę visi pasikėlė į viršu
tinę salę, kur vyko šiai 
šventei paruošta programa. 
Be to dar aukščiau mažojo
je salėje buvo įrengta meno 
dirbinių paroda, kur savo 
darbais čia dalyvavo: J. 
Borris, V. Degutis, J. lgna- 
tavičiūtė, M. Kižienė, R. 
Mierzejewski, A. Muliolis, 
A. Muliolienė ir H. Novak.

Programa salėje buvo 
pradėta punktualiai 4 vai. 
p. p. Pilna salė prisipildė 
parapijiečių. Tokia gausa 
dalyvių nustebino net dio- 
cezijos kanceliarijos atsto
vą kun. J. Griffin, kuris pa
reiškė: "jog tokia šventė, 
tai didelė garbė parapijai”, 
žavinga šios popietės pra
nešėja Eglė Giedraitytė lie
tuvių ir anglų kalba supa
žindino dalyvius su numa
tyta šventės programa ir į 
sceną pirma pakvietė para
pijos mokyklos orkestrą. 
Gausus 42 orkestrantų or
kestras vadovaujamas jau
nų muzikų, Patricia ir 
James Taylor atidarė šven
tę nuotaikingais kūrinėliais, 
kuriuos gražiai išpildė. To
liau sekė jaunimo organiza
cijos (C. Y. O.) muzikinio 
ansamblio pasirodymas, ku
ris atliko liaudies ir moder
nios muzikos programą, 
šiam meniniam vienetui va
dovauja Maralee Kovai. 
Toliau visus maloniai nutei
kė jaunieji "Grandinėlės” 
šokėjai išpildydami eilę 
gražių mūsų tautinių šokių 
pynę. Tai nuopelnas šios 
grupės vadovo Liudo Sagio 
ir jo asistentės Nijolės Bal
čiūnienės, Teresės Chaser 

ir rūbai Aleksandros Sagie- 
nės.

Pabaigai Ramovėnų cho
ras, vadovaujamas muz. J. 
Kazėno, atliko liaudies dai
nų operos ištraukų progra
mą. šiam šauniam ir muzi
kiniam vienetui akompana
vo pianistė G. Korsakienė. 
Šventė baigta visiems su- 
giedant America ir Lietuva 
brangi.

šventė, kuri praėjo tokia 
šilta ir jaukia nuotaika il
gai paliks neužmirštama vi
sų parapijiečių atminty, 
šventės programas puošė 
dailininkų, Nijolės Palu
binskienės, Rimo Laniaus- 
ko ir Algirdo Muliolio dar
bai. Daug darbo, ilgų valan
dų, rūpesčio šiai šventei 
skyrė parapijos organizaci
jų atstovų komiteto pirmi
ninkė Nijolė Kersnauskaitė. 
Tikimės, kad šios šventės 
atsiekti rezultatai vienybės 
ženkle stiprins parapija bei 
visus draugee skatins ir 
toliau darbuotis tėvynės bei 
visos žmonijos labui, (ib)

• Skaitykit ir platlnklt 
DIRVĄ

FOR RENT
Office space for reni, Su

perior Savings & Loan As
sociation Bldg., 798 East 
185 St. Call: 481-8552 Miss 
Parker.

12TH ANNUAL SHOPERS 
MART

Tuesday, October 26, 9:00 
a.m. to 9:00 p.m. Hights 
Temple, Spira Hali — 3130 
Mayfield Road. Ne\v and 
nearly new clothing, house 
furnishings, appliances and 
much more.



DIRVA
PADĖKA Už PARAMA 

DIRVAI

Vytautas ir Salomėja Ja
nulaičiai, ilgamečiai mūsų 
laikraščio skaitytojai ir rė
mėjai, atsiuntė Dirvai di
desnės sumos čekį, kurį su

daro Velionio Jono Adomo
nio testamentiniu žodžiu 
skirtoji parama Dirvai ir 
testamento vykdytojo Jono 
Adomonio jr. priedas.

Vilties draugija ir Dirva 
mieliesiams rėmėjams reiš
kia padėką.

A. A.

ELENAI

JABLONSKYTEI-GILVYDIENEI 

mirus, jos vyrui ALFONSUI, sūnums: 

ALGIMANTUI, MINDAUGUI, JAU

NIUI, ANTANUI ir dukroms: ALDO

NAI BODIYA ir MARIJAI WILIAMS ir 

jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą

Amerikos Lietuvių

Tautinės Sąjungos

Detroito Skyriaus Valdyba

ir nariai

Buvusiam ilgamečiui Detroito Lietuvių 
Kultūros Klubo Pirmininkui, Klubo Garbės 
Nariui ALFUI GILVYDŽIUI, dukroms AL
DONAI ir MARYTEI, sūnums ALGIUI, 
MINDAUGUI, JAUNIUI ir ANTANUI, žen
tams, marčioms, vaikaičiams ir provaikaičiui, 
mylimai žmonai, motinai, močiutei

ELENAI .

JABLONSKYTEI-GILVYDIENEI 
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia •

Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubas

Kūrėj ui-savanoriui

A t A

PRANUI DUMČIUI

mirus, jo žmonai MATILDAI ir sūnums RO

MUI ir VITUI ir jų šeimoms gilią užuojautą 

reiškiame

Lietuvos Kūrėjų-Savanorių S-gos
Detroito Skyrius

Šv. Pranciškaus 750 m. mirties minėjime, Kultūros Židinyje, Brooklyne, programos da
lyviai ir svečiai. Iš kairės stovi: A. Vakselis, smuikininkas H. Edvards, prel. J. Balkūnas, B. 
Robertson, tėv. P. Baltakis, Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, Kregždys, Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, vysk. V. Brizgys, tėv. P. Giedgaudas, tėv. L. Andriekus, T. Alinskas, Žvynys, pianistė 
D. Sakaitė, A. Balsys, S. Sužiedėlis, Simonaitis, akt. J. Bolevičius ir tėv. Gidžiūnas.

L. Tamošaičio nuotr.

IŠKILMINGA SUKAKTIS

Spalio 10 d. Kultūros ži
dinyje, Brooklyne, N. Y. bu
vo iškilmingai paminėta šv. 
Pranciškaus 750 metų mir
ties sukaktis, pradėta kon- 
celebruotomis mišiomis, ku
rių metu pamokslą pasakė 
vysk. Vincentas Brizgys.

Po mišių ir trumpos per
traukos įvyko akademija, 
kurią atidarė vienuolyno 
viršininkas tėv. Paulius 
Baltakis, pagrindinę pa
skaitą — šv. Pranciškus ir 
Lietuva skaidė prof. Simas 
Sužiedėlis, šv. Pranciškaus 
"Saulės giesmė” paskaitė 
akt. J. Bolevičius, meninę 
dalį atliko sol. Jūratė Vėb- 
laitytė-Litchfield ir pianis
tė Dalia Sakaitė, poetas 
Leonardas Andriekus pa
skaitė tai dienai pritaikytą 
savo poeziją. Akademiją 
uždarė tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, viceprovincijo- 
las. Minėjime dalyvavo apie 
400 žmonių, o šią iškilmin
gą šventę surengė lietuviai . 
pranciškonai.

• Inž. Sigitas ir Kristina 
Novickiai, San Francisco, 
Kalifornijoj susilaukė nau
jagimės dukrelės Reginos. 
Jie augina sūnų Darių, duk
ras Brigitą ir Liudą.

• A. ir B. Reventai, Dir
vos skaitytojai, iš Wood- 
haveno, N. Y. išsikėlė gy
venti į Gulfport, Floridą. 
Reventas buvo aktyvus vi
suomenės veikėjas ir abu 
lietuviškų renginių lankyto
jai.

LITERATŪROS 
VAKARAS

Lietuvių Namų Valdyba, 
gražiai besireiškianti namų

atnaujinimo darbuose, spa
lio 23 d. 7 v. v., Lietuvių 
Namuose — 2715 E. Al- 
legheny Avė., Philadelphi
joje, rengia ypatingo dėme
sio vertą LITERATŪROS 
VAKARĄ, kuriame daly- 
vau mūsų iškilieji rašyto
jai: Aloyzas Baronas, An
tanas Gustaitis, Paulius 
Jurkus ir Antanas Vaičiu
laitis.

Visų mielai laukiama, dai
nininkė Onutė Pliuškonienė 
vakarą paįvairins daina.

Po programos nuotaikin
gai pasišoksime bei pasi
žmonėsime.

Nuoširdžiai' kviečiamas ir 
senimas ir.jaunimas.

PADEKA
A. A.

ZIGMAS PECKUS
Mirė rugpiūčio 20 d. ir buvo palaidotas rug

piūčio 23 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems pagerbusiems 

velionį atsilankymu į koplyčią ir už palydėjimą į 
kapines, pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu, 
už gėles ir aukas šv. Mišiom.

Mūsų padėka organizacijų atstovams taru- 
siem užuojautos žodžius atsisveikinimo vakare. 
Taip pat kunigui Marčiulioniui už sukalbėtas mal
das koplyčioje.

Dėkojame kun. kleb. Zakarauskui, kuris atlak 
kė gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo ve
lionį į kapines, širdingiausias ačiū solistui Voke- 
taičiui už taip jautriai atliktą giesmę bažnyčioje.

Nuoširdi padėka grabnešiam ir laidotuvių di
rektoriui Petkui už rūpestingą pagalbą ir patar
navimą.

Nuliūdusi žmona, sūnus Šarūnas 
su šeima ir sesuo 

Irena Lietuvoj

Dr. VYTAUTUI ir LYDIJAI

• Prof. dr. vet. med. Ka
zys Miknevičius, daug me
tų dirbęs Belgų Konge, da
bar gyvenantis Belgijoje, 
specialiai atvyksta į Chica- 
gą, į Kauno Veterinarijos 
akademijos 40 metų įkūri
mo sukakties paminėjimą, 
kuris įvyks š. m. spalio 
mėn. 30 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose. Nuotrau
koje dr. K. Miknevičius, 
Belgų Konge su savo asis
tentu vietiniu veterinarijos 
felčeriu.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

ČEPAMS,

ir jų sūnui GINTARUI, netekus mylimos 

dukters ir sesers

VILIJOS,

liūdesio valandoje gilią skautišką užuojautą 

reiškia

j. v. s. Ignas ir inž. Raimundas
Pe t n i ū n a i
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