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Vakaras Kuršių marėse...

Sovietai Afrikos Rage
RIMAS DAIGŪNAS

SOVIETŲ PUSĖJE...
Kas leistina Lenkijoje, dar neįmanoma Rusijoje

Kaip jau buvome pranešę 
pereitoje Apžvalgoje, liepos 
22 d. Lenkijos valdovas Gie- 
rekas paleido paskutinius nu
teistuosius už dalyvavimą 
riaušėse dėl maisto kainų pa 
kėlimo ir kartu visai nese
niai suimtus Darbininkų Gy
nimo Komiteto narius, kurie 
rūpinosi tais kaliniais. Kad 
sumažinus to žesto reikšmę, 
kartu buvo paskelbta ir pla
tesnė amnestija kriminali
niams kaliniams. Kartu ta
čiau yra ir kitų ženklų bylo
jančių už tai, kad Lenkijos 
vyriausybė, priešingai pačių 
sovietų pavyzdžiui, pasirin
ko ‘minkštesnį’ valdymo bū
dą. Vienas iš jų buvo to pa
ties Giereko kalba birželio 
30 d. seime, kurioje jis aiški
no, kad ‘santykiuose tarp 
įvairių pažiūrų į religiją žmo
nių, turi vyrauti tolerancija’, 
kas laikoma nuolaida Katali
kų Bažnyčiai. Be to, cenzū

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

ra leido rodyti keletą filmų, 
kurios sukėlė CK narių kriti
ką. Vienas iš jų yra apie sta
linizmo laikotarpį, o kitas 
apie nūdienių intelektualų 
‘prisitaikymą prie vėjo’ ir ci
nizmą.

Toks nesilaikymas pačių 
sovietų pavyzdžio, kurių re
žimas yra sugriežtintas, bu
vo maloni staigmena Vakarų 
stebėtojams. ‘Jei Lenkija ga
li, kodėl to negali Rusija?’ - 
klausia londoniškis The Eco- 
nomist. Aplamai imant, Len
kija turi daugiau problemų 
už Rusiją. Ypatingai bloga 
jos ūkinė būklė reikalauja 
griežtų ir nepopuliarių tau
pymo priemonių. Giereko 
parodyta tolerancija kitų pa
žiūroms gali jam padėti susi
tvarkyti su ūkinėm proble
mom, nes kokia gi alternaty

vą turi lenkai? Ir jei jam pa
siseks, tai negalės būti ne
pastebėta ir Sovietų Sąjun
gos tautų.

Antra vertus, Lenkija ir 
toliau gali likti kontroliuoja
ma išimtimi sovietų sistemo
je. Tiesa, prieš porą metų at
rodė, kad Brežnevas norėjo 
išbandyti kitą kelią. 1976 m. 
kompartijų konferencijoje 
Berlyne jis sutiko su atskirų 
partijų didesne nepriklauso
mybe, pritardamas principui 
‘kad kiekvienos kompartijos 
politiką turi nustatyti atski
rų kraštų darbininkų klasė’. 
Brežnevas taip pat padarė vi 
zitą maršalui Tito, pirmajam 
sukilėliui prieš Maskvos pri
matą. Tačiau jo reakcija į 
prezidento Carterio žmonių 
teisių linksniavimą priminė 
smarkiai išsigandusio žmo
gaus. Visasąjunginės kom
partijos sekretorius santy- 
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Raganosis, Afrikos gyvū
nas milžinas, išdidžiai ir 
sunkiai nešioja savo šimta- 
svarį ragą, kuriuo gąsdina 
savo retus priešus. Už tat 
didingai atrodo raganosių 
patinų grumtynės dėl pate
lių poravimosi metu.

Ir Afrikos kontinentas 
turi savo raganosišką ragą, 
kuris visad buvo ir tebėra 
grasinimo ir kovos Įrankiu 
geopolitinės tautų bei reži
mų varžybose. Tai teritori
jos, kurios susikišusios di
džiuliame kontinento iški- 
šulyje: Etiopija, Sudanas, 
Džibutis, Somalija, atokes
nės Kenija, Egiptas, net su 
tuo tolimu iškišuliu dabar 
susijusi Libija.

JAV bestebint (Angolos 
"metodas”), Maskva pasi
glemžė Etiopiją ir Įsteigė 
Neguso rūmuose "promark- 
sistinę” valdžią, žiaurus re
žimas, apie kurį neseniai te
ko rašyti Dirvoje, žengia 
totalizmo keliu. Etiopija 
siekia panaikinti separatis
tines Eritrėjos tendencija 
ir, išžudžius laisvės norin
čius eritriečius, paversti tą 
teritoriją savo verge.

Bet sovietai padarė neap
dairią klaidelę. Smarkiai 
ginkluodami Etiopiją, jie 
netiesiogiai pavertė Negu
so šąli agresijos centru Af
rikos kontinento rage. Pir
masis tą grasmę pajuto Su
danas. Sudanui staiga "nu
sišypsojo” galimybė invazi
jos iš savo promarksistinio 
kaimyno. Sadatui išvarius 
sovietinius ”specus”, ir 
esant jam lyg ir protekto
riumi Sudano prezidento 
Jaafar Numeiri, tas Numei- 
ri puolė prie Sadato. Sada- 
tas, dabar proamerikinis bi
čiulis, savaime aišku, Įrodė 
Numeiri, kad JAV ne taip 
''pavojingas” bičiulis, kaip 
kad Maskva. Ir rezultatai:

Šią vasarą JAV armijos, 
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jūrų ir oro pajėgų ekspertų 
komisija vyks Į Sudaną ir 
vietoje tirs Sudano apgink
lavimo galimybes. Taip 
JAV mėgina balansuoti mi- 
litarinių jėgų pusiausvyrą 
Afrikos rago terenoje.

Visų pirma numatoma 
perleisti Sudanui oro trans
porto priemones, didžiulius 
lėktuvus C-130. Tai Įgalins 
sudaniečius parankiau kon
troliuoti sienas, nes krašto 
terenoje tik oro transportas 
paveikiausia priemonė.

Taip savotiškai susikry
žiavo Jungtinėse Tautose 
Amerikos atstovo Andrevv 
Youngo plepalai su gyveni
mo realybe. Tas šnekutis il
gai skelbė "formulę”, kad 
afrikiečiai labiau už komu
nizmą bijo rasizmo. O štai, 
sudaniečiai triumfuoja, kad 
JAV ketina ginkluoti Suda
ną kaip tik dėl komunizmo 
grasmės!

Bet Pentagonas dvejoja, 
ar stambus Sudano ginkla
vimas visam laikui neužkirs 
galimybių kada nors sueiti 
vėl su Etiopija. Juk ta Ne
guso šalis užima raktinę po
ziciją taip reikšmingame 
Afrikos rage.

Afrikos ragas laiko kont
rolėje Raudonąją jūrą ir vi
są milžiniškąjį jūrų trans
portą, kuris prašliaužia da
bar pro jau tampantį siau- 
roku Suezu kanalu. Dar 
daugiau reikšmės šis ragas 
turi Indijos vandenyno kon
trolei. Ta reikšmė negatyvi 
JAV interesams: rago vals
tybės gali priglausti jūrines 
sovietines bazes. Taipogi ir 
užleisti plotus sovietinės 

.aviacijos bazėms. Todėl So
malija Įeina į JAV agendą. 
JAV neužmirš Somalijos 
savo "shopping list” sąra
šuose. Somali j ai projektuo
jama perleisti apsigynimo 
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Sovietai seka amerikiečių telefoninius 
pasikalbėjimus. - Dideli Maskvai ne
malonumai Afrikoje
Šiame krašte laiks nuo lai

ko kyla didžiausias triukš
mas, jei valdžia kartais pase
ka savo piliečių veiksmus. 
Nesenai, pavyzdžiui, buvo 
skundžiamasi, kad paštas lei 
do muitinėms patikrinti kai 
kuriuos laiškus. Muitininkai 
iš savo pusės, jei užtikdavo 
ką nors įtartino, painformuo 
davo saugumo įstaigas. Da
bar aiškinama, kad korespon 
dencija yra šventas dalykas 
ir jos atidarymas be teismo 
leidimo yra konstitucijos su
laužymas. Lygiai kaip ir pri
vačių telefoninių pasikalbė
jimų klausimas. Likimo iro
nija tačiau panorėjo, kad ly
giai kaip pačių amerikiečių 
valdžia, jų konstitucines tei
ses laužo ir ... Sovietų Sąjun
ga. Būdinga tačiau, kad kai 
apie tai paskelbė senatorius 
Daniel Patrick Moynihan - 
kuris teigė, jog sovietai klau
sosi literaliai milijonų ameri
kiečių pasikalbėjimų - dėl to 
niekas nesusijaudino.

Gal iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti, kad tai neįmano
ma. Iš tikro tačiau 68% 
ilgos distancijos pasikalbėji
mų yra perduodami ultra 
trumpom radijo bangom, 
kurių didelę dalį sovietai ga
li ‘pagauti’ per atitinkamus 
įtaisymus savo ambasadose 
Washingtone ir New Yorke 
(Jungtinėm Tautom) bei kon 
sulatuose San Francisko ir 
Chicagoje.

JAV vyriausybė jau bent 
du metus žinojo, kad sovie
tai seka amerikiečių pasikal
bėjimus. Prezidentas For
das apie tai viešai neskelbė, 
bet pavedė Krašto Saugumo

SOVIETAI AFRIKOS 
RAGE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
ginklų, nes JAV nenori pro
teguoti ofenzyvos.

Bet Maskva čia ceremo
nijų nedaro. Kaip tik ofen
zyvos ginklų ji parūpino 
Etiopijai. Tai, neva, su tik
slu apginti nuo separatistų 
Eritrėja. Bet, kada ranko
je ofenzyviniai ginklai, kas 
ten svarstys: galima ar ne
galima įžengti į svetimą te
ritoriją? Todėl Sudano plo
tai tuo tarpu atviri proso
vietinei Etiopijos klikai.

Somalija savotiškai gąs
diną JAV, nes Somalija turi 
pretenzijų į Etiopijos Oga- 
deno provinciją ir i didelius 
Kenijos plotus. Tad ofenzy- 
vinis Somalijos ginklavi
mas gali provokuoti naujus 
karus. JAV neįžiūri fakto, 
kad dabar Etiopija, išvijusi 
visus iš ten amerikiečius, 
yra priešų stovykloje. O So
malija, priešo priešas, jau 
tampa draugu. Neskubūs 
JAV sprendimai, aišku, 
naudingi agresoriams.

Tarybai pastudijuoti tą prob
lemą. Prezidentas Carteris, 
tik atsakydamas į konkretų 
klausimą, pripažino, kad 
techniškai tai yra visai įma
noma. Jis taip pat paaiškino 
keliems senatoriams, kad 
Washington Post šiuo atve
ju buvo diskretiškas ir savo 
visų žinių neskelbė. Prezi
dentas taip pat užtikrino, 
kad jo, kaip ir Brzezinskio, 
laidai yra pakankamai apsau 
goti.

The New Republic bendra
darbė Karen Keegan dėl to 
rašo, kad toks apsaugojimas 
kai kurių valdiškų pasikalbė
jimų nėra problemos išspren
dimas. Reikalas sukasi apie 
tai, kad privatūs pasikalbėji
mai būtų apsaugoti ne tik 
nuo JAV, bet ir nuo sovietų 

i šnipinėjimo. Carterio situaci 
ja esanti sunkoka, nes ir 
JAV ambasados bei konsula
tai gali panašiai sekti sovie
tų telefonų trafiką. JAV ap
sisprendimas gerbti sovietų 
piliečių naturales teises netu
rėtų didesnės reikšmės, jei 
jų pačių vyriausybė tokių tei 
šių jiems nesuteikia. Už tai 
Karen Keegan siūlo savo 
prezidentui atvirai pasakyti, 
ką jis žino apie sovietų ame
rikiečių telefoninių pasikal
bėjimų klausimą ir po to pra
dėti derybas su rusais baigti 
tą praktiką. Matyti ji dar ne 
žino sovietų praktikos sutar
čių nesilaikymo srityje.

♦♦♦

Iš Egipto prezidento Sada
to pasikalbėjimų su ten vie
šėjusiu Valstybės Sekreto
rium Vance atrodo, kad Sa- 
datas iš tikro nori rimtesnės 
taikos. Tai išplaukia iš jo pa- 
siūlumo prieš susirenkant 
formaliai Ženevos konferen
cijai pradėti neformalius pa
sitarimus tarp suinteresuo
tų kraštų užsienio reikalų mi
nisteriu Washingtone, ar 
New Yorke (Jungtinėse Tau
tose). Tuo būdu būtų apei
tas keblusis palestiniečių 
P.L.O. pakvietimo klausi
mas. Faktinai, Izraelis visą 
laiką siekė tiesioginių dery
bų su savo kaimynais. Prie 
to artėjant atrodo, kad Izra
elio ‘lobby’ Jungtinėse Ame
rikos valstybėse pradeda 
spausti administraciją į de
rybas nesikišti, bet leisti ša
lims pačioms susitarti. Teo
retiškai, nebūtų sunku susi
tarti dėl pasitraukimo iš oku 
puotų Egipto (Sinajaus) ir Si
rijos (Golano aukštumos) te
ritorijų, jei mainais už tai bū
tų sutartos demilitarizuotos 
zonos ir priežiūra joms. Sun 
kesniu objektu lieka vakari
nio Jordano pakraštys, kurį 
Izraelis laiko ‘išvaduotu’, bet 
ne okupuotu. Izraelis tačiau 
yra linkęs ir čia prie nuolai
dų, bet nenorės sutikti su ne
priklausoma palestiniečių 
valstybe. Jis greičiau sutiks 
su prieš 1967 m. buvusios 

būklės atstatymu, atiduo
dant dalį teritorijos Jordano 
civilei, bet ne karinei admi
nistracijai.

Iš kitos pusės žiūrint atro
do, kad Sadatas yra mažiau 
suinteresuotas derybėm su 
Izraeliu negu su JAV, iš ku
rių jis tikisi, ir yra reikalin
gas, didesnio masto pagal
bos.

Ties, per paskutinius susi
rėmimus tarp Egipto ir Libi
jos, pastaroji patyrė dides
nius nuostolius. Iš viso nėra 
abejonės, kad iniciatyva su
sirėmimui atėjo iš Egipto pu 
sės, lieka tik klausimas - 
kodėl? Mes jau minėjom, 
kad Libija turi daugiau so
vietų ginklų negu pati gali 
sunaudoti. Kartu Libijos 
santykiai yra pašliję su vi
sais jos kaimynais. Nėra 
taip pat abejonės, kad Libija 
palaiko neramumą beveik vi
soje Afrikoje. Visa tai vertė 
Sadatą Libijos valdovui Qad- 
dafį duoti skambų antausį, 
kad pademonstruotų jo ne
galią. Būdinga taip pat, kad 
Egiptas stipriausius savo 
smūgius nukreipė prieš so
vietų įrengtas ir aptarnauja
mas Gazala ir Sidi Omar ra
daro stotis. Per jų bombar
davimą turėjo žūti nemažas 
skaičių sovietų. Galimas 
daiktas, kad tai paskatins su 
kilimus ir atentatus prieš 
Qaddafį, bet gali būti ir at
virkščiai.

*♦»

Jei jau esame Afrikoje ir 
paminėjome sovietus ... Iš 
pirmo žvilgsnio Maskvos įta
kos padidėjimas Etijopijoje 
galėjo atrodyti jos didžiulis 
laimėjimas. Per Etijopiją, 
Somaliją ir Pietų Jemeną, 
kuriuose viešpatauja mark- 
sistiniai-leninistiniai režimai 
ji įsigalėtų vadinamame 
Agrikos Rage ir kontroliuo
tų naftos plukdymą per Indi
jos vandenyną. Kremliaus 
nelaimei vietos valdovai, 
kad ir raudonos spalvos, ne
daug sutaria savo tarpe.

Kaip atsimename, Etijopi- 
ja atsisuko nuo JAV, tom at
sisakius parduoti ar dovano
ti daugiau ginklų, reikalingų 
kovai su vidaus sukilėliais. 
Sovietai, žinoma, tuojau šo
ko padėti. Padėdami tačiau 
Etijopijai, jie negalėjo nesu
gadinti savo gerų santykių 
su Somalija, kurios kariuo
menę yra apginklavę ir iš ku
rios gavo Berberos uostą sa
vo laivyno ir raketų bazei. 
Mat, tarp Somalijos ir Etijo
pijos jau seniai vyksta neofi
cialus karas dėl Ogadeno sri
ties, kuri yra apgyventa so
maliečių, nors priklausė Eti
jopijai. Paskutinėmis žinio
mis, vakarų Somalijos Išva
davimo frontas kontroliuoja 
tarp 60% ir 80% visos Oga
deno provincijos su visais di
desniais miestais joje. Ten 
būta ir didesnių susirėmimų, 
įskaitant ir aviacijos kauty
nes, per kurias seni Etijopi
jos amerikiečių lėktuvai ge
riau pasirodė negu Somali
jos sovietų MIGai. Kaip ten 
būtų, Somalijos valdovas ge
nerolas Siad Barre pradėjo 
ieškoti ginklų JAV-bėse ir 
Carterio administracija jam 
davė leidimą tam. Šalia 
JAV karinės pagalbos Soma-

Sovietą pusėje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kiams su kitom kompartijom 
Konstantin Katuscev, buvo 
pašalintas. Jo vieton pasta
tytas stalinistas Boris Pono- 
mariev. Anot to, ‘ko vertas 
bet koks komunistinis sąjū
dis, gali būti išbandyta tik jo 
santykiais su Sovietų Sąjun
ga’. Atseit, jei klauso Mask
vos - tai gerai, jei ne - jis ne
tikęs.

Ir iš tikro, kai Maskva po 
ilgesnio svyravimo ir daug įs
pėjimų galų gale pasmerkė 
Ispanijos kompartijos vadą, 
dvi stipriausios ‘eurokomu
nizmo’ tvirtovės Prancūzijos 
ir Italijos kompartijos nepro 
testavo. Būdinga, kad pran
cūzų komunistų vadas Geor
gės Marchais gan greit savo 
organe l‘Humanite pripažino 
Maskvos primatą. Tuo tar
pu italų vadas Berlinųuer į 
Maskvą pasiuntė tris savo 
padėjėjus, kurie ten tarėsi 
ką daryti su Maskvos tam 
reikalui paskirta ortodoksų 
troika: Ponomarievu, Zagla- 
dinu ir Suslovu. Maskvoje 
buvo sutarta, kad italai ne
gins ispanų, o sovietai nepa
smerks viso ‘eurokomuniz
mo’. Partijos savaitraštyje 
Rnascita buvo paskelbta, 
kad ‘partijos nariams, kurie 
siūlo kritikuoti Sovietų Są
jungos nedemokratinį reži
mą, o politinę demokratiją 
paversti naujos tarptautinės 
santvarkos ašimi, reikia pa
sakyti NE’. Liepos 10 d. 
Pravda pagyrė Italijos ir 
Prancūzijos kompartijas, nu 
rodydama, kad Berlinąueris 
‘smarkiai pakeitė Italijos po
litinę situaciją’.

Dėl viso to, The New Re
public rašo, kad Suslovo, Za- 
gladino ir Ponomarievo lini
jos triumfas išblaškė Vakarų 
komentatorių, kurie tikėjo į 
‘Eurokomunizmą’, viltis. Vi
sų pirma nesą jokio esminio 
konflikto tarp Kremliaus ir 
Vakarų Europos komunistų 
partijų. Antra, visos trys 
stambiausios Europos kom
partijos yra jokios demokra
tijos nepripažįstą monolitai. 
Nei prancūzų, nei italų kom
partijose nebuvo jokių dis
kusijų dėl sovietų Carrillo 
‘prakeikimo’, o ir pati ispanų 
kompartija yra be jokio 
prieštaravimo to paties Car
rillo valdoma.

Bet jei prancūzų bei italų 
kompartijos net nebandė įsi
kišti Carrillo naudai, kaip jie 
drįs ką nors rimtesnio pasa- 

lijai jos siūlo D. Britanija, 
Prancūzija, Vokietija, Ira
nas ir Pakistanas, o Saudi 
Arabija už ją žada sumokėti, 
žodžiu, prieš sovietų užma
čias susdarė gana plati koali
cija. Įdomu, kad naujam so
vietų sąjungininkui - Etijopi
jai - nesiseka ir kitam fronte 
Eritrėjoje - buvusioje Itali
jos kolonijoje - kurią po karo 
prisijungė Etijopiją. Ir jos 
sukilėliai, iki šiol gavę para
mos iš sovietų, dabar jų tal
kos kratosi. Ko gero dar 
išeis, kad sovietai, įsitvirti
nę Adis Ababoje, neteks pri
ėjimo prie jūros Somalijoje 
ir Eritrėjoje.

kyti dėl pačios Sovietų Są
jungos santvarkos?

Būdinga, kad Gian Carlo 
Pajetta - vienas iš trijų italų 
kompartijos vadeivų nuvy
kusių į Maskvą - atsakyda
mas į liepos 11 d. Der Spie
gei klausimą, ar ‘Eurokomu
nizmas’ padrąsino Rytų Eu
ropos disidentus, paaiškino: 
‘Visų pirma, tie visi sąjūdžiai 
Rytų Europoje nėra rimtos 
politinės jėgos. Tai tik simp
tomai abejojimo ...’.

Jei ir taip, Brežnevas į 
juos rimtai žiūri. Lengvatos 
Lenkijoje laikytinos greičiau 
išimtimi, padiktuotos speci
finių sąlygų, o ne sektinu pa
vyzdžiu. Tai galima spręsti 
ir iš Belgrado konferencijos 
eigos. Ten vis dar negalima 
buvo susitarti dėl dienotvar
kės. Kaip žinia, sovietai ten 
faktinai nesutinka aptarti 
Helsinkio Akto vykdymą, 
nors konferencija specialiai 
tam ir buvo sušaukta. Jie 
nori konferenciją kaip gali
ma greičiau baigti, neduo
dant progos visai išvystyti 
žmonių laisvės temos. Per 
ginčus paaiškėjo, kad konfe
rencijoj esama trijų grupių: 
Vakarų, Rytų ir neutraliųjų 
- Austrija, Kipras, Suomija, 

Jugoslavija, Liechtensteinas 
Malta, San Marino, Švedija 
ir Šveicarija. Neutraliųjų 
grupė pasiūlė kompromisą: 
konferencija turėtų pasibaig 
ti gruodžio 15 d., bet, reika
lui esant, galėtų būti prail
ginta iki sausio 15 d. Joje ne 
būtų pilnaties debatų, o vi
sas darbas atliktas komisijo
se. Net, jei ir nebūtų nieko 
nutarta, konferencija vis 
tiek turėtų sutarti dėl nau
jos sesijos datos ir vietos. At
rodė, kad Maskvai tai turėtų 
būti priimtina, tačiau jos de
legatai ir su tokiu kompro
misu nesutiko. ♦♦♦

Paskutinėmis žiniomis so
vietai pagaliau priėmė dar 
daugiau sušvelnintą ‘ispaniš
ką’ dienotvarkės versiją, pa
gal kurią komisijose bus ga
lima kalbėti apie viską, bet 
pilnatis tik viena nutars dar 
kartą susirinkti vėliau.

ELECTRICAL 
WIRE HARNESS 

FOREMAN
...GENERAL FOREMAN
... ASSEMBLY
... MOLDING
. ..QUAL1TY CONTROL
... MACHINE REPAIR AND SET-UP

New plant located in Coldwat.er, Mi. 
Beautiful lakęs and country side. Re- 
location expenses paid. Excellent sa
lary and benefit package. Call collect.

BOB NAYLOR. Personnel Mgr.

(517) 279-7994
OR SEND RESUME TO:

RIVERSIDE MFG. INC.
100 S. WASHINGTON 

COLDWATER, MICH. 49036

An Equal Opportunity Employer M/F

IST CLASS
MACHINISTS

With heavey grinding experience, on 
Cylindrical & Surface grinder. For 
close tolerance work.
Steady work for qualified men V 
fringe benefits.

APPLY IN PERSON

FOERST STAR 
PLASTICS

6 Stuart Road 
Chelmsford, Mass. 01824 

617-256-8781
(31-401
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REMKIME VASARIO 16 GIMNAZIJĄ
Nežiūrint buvusių ne

sklandumų Vasario 16 gim
nazijos vadovybės tarpe, 
šiandien tas reikalas yra 
susitvarkęs ir užmirštas. 
Pertvarkyta gimnazijos ku- 
ratorija ir gimnazijos gyve
nimas grįžta į normalias 
Vėžes.

Vasario 16 lietuvių gim
nazijos gyvastingumu rūpi
nasi ne vien Vokietijos lie
tuviai, bet ir kituose kraš
tuose gyvenantieji. Visą 
ląiką didžiausią finansinę ir 
moralinę paramą teikė JAV 
ir Kanados lietuviai. Pasku
tiniu metu šių kraštų talka 
pasireiškė ne vien materia
line parama, bet ir gyvais 
mokiniais.

Sumažėjus krašte esan
čių mokyklinio amžiaus vai
kų skaičiui ir Vasario 16 
gimnazijos mokiniams pa
pildyti tuštėjančias klases.

Chicagoje veikia gimna
zijai remti komitetas, kurio 
ilgametė pirmininkė yra ne
pailstama visuomenininke 
Ona Zailskienė. Komiteto 
riūpesčiu yra renkamos au
kos stipendijoms lietuviukų 
išlaikymui Vasario 16 gim
nazijoje. Stipendijos ypač 
reikalingos Pietų Amerikos 
lietuviukams. Iki šiol sti
pendijų fondą parėmė ir ta
po mecenatais: P. ir M. 
Strumskiai — J 000 dol., M. 
ir Ad. Deltai (vet. dr.) — 
630 dol., T. ir Pr. Sekmokai 
— 500 dol. (praėjusiais me
tais 1000 dol.), V. ir A. Or
vydai — 250 dol. ir L. ir J. 
Paulėnai -- 100 dol. Visi 
aukotojai gyvena Chicago
je ir Cicero. Komitetas lau
kia aukų ir iš kitų lietuvių.

Stipendijoms sukelti ko
mitetas yra gavęs iš lietu
vių dailininkų ir meno Gale
rijų vertingų paveikslų ir 
meno išdirbinių, šios dova
nos bus paskirstytos burtų 
keliu. Bilietai yra platinami 
visų komiteto narių ir kitų 
gimnazijos rėmėjų. Prašo
me įsigyti dovanų paskirs
tymo bilietėlius ir tuo būdu 
paremti stipendijų fondą, o 
patiems praturtėti meninė
mis vertybėmis*.

Vasario 16 gimnaziją lan
ko iš JAV, Kanados ir Pie
tų Amerikos mokinukai. 
Kai kurie mokiniai grįžo į 
Vasario gimnaziją dar vie- 
neriems metams. Gimnazi
joje susitiprintai veikia lie

tuvių kalbos ir literatūros 
kursas, šiaurės Amerikos 
žemyno mokiniams anglų 
kalbos kursą dėstys chica- 
gietė Vida Sidrytė, gerai 
pasiruošusi pedagoginiam 
darbui.

Vasario 16 gimnazijoje, 
greta tvirtai mokamų kitų 
dalykų, mokiniai gerai iš
moksta lietuvių ir vokiečių 
kalbas. Vasario 16 gimnazi
jos absolventai, iki šiol ne
turėjo jokių sunkumų Įsto
ti Į bet kurį universitetą.

Atostogų metu, ruošia
mos ekskursijos ne tik po 
V. Vokietiją, bet ir kitus 
kraštus. Mokiniai turi pro
gos susipažinti su vakarų 
kultūra.

Tėvai, turintieji atitinka
mo amžiaus vaikus, kviečia
mi bent metams pasiųsti 
vaikus į vienintelę lietuviš
ką Vasario 16 gimnaziją. 
Prie gimnazijos yra mer
gaičių ir berniukų bendra
bučiai, vadovaujami rimtų 
ir patyrusių pedagogų.

Gimnazijoje mokslas pra
sideda rugpiūčio 22 d., o 
mokiniai susirenka vieną 
dieną anksčiau.

Remkime vienintelę lie
tuvišką gimnaziją ne tik 
medžiaginiai ir moraliai, 
bet siųskime ir savo vaikus, 
kad geriau išmoktų lietu
vių kalbą ir įgytų būtinos 
drausmės bei tvarkos.

A. Juodvalkis

PADĖKIME LIETUVIAM 
KALINIAM

Su Lietuvos okupacijos 
pirmąja diena prasidėjo lie
tuvių tautos tragedija. Lie
tuvos grupės Helsinkio su
sitarimų vykdymui remti 
(T. Venclova, tėv. K. Ga- 
ruckas, O. Lukauskaitė- 
Poškienė, V. Petkus, E. 
Finkelšteinas) manif esto 
teigimas, kad „dabartinį 
Lietuvos statusą nulėmė 
TSRS kariuomenės įėjimas 
į jos teritoriją 1940 birželio 
15’’ yra drąsus ir teisingas. 
Lietuvių tauta yra svetimos 
jėgos nušalinta nuo Lietu
vos valstybės valdymo. Su 
pirmąja okupacijos diena 
pradėtas ir mūsų tautos ge
nocidas. Vien tik pirmai
siais metais daugiau kaip 
34,000 Lie tuvos gyventojų 
išvežta į Sovietų Sąjungos 
kalėjimus, į jos šiaurinius 
Europos ir Sibiro plotus.

Baltimorės tautininkai šią vasarą daug dirbo
Šįmet mūsų skyriaus rei

kalai nutįso net į vasaros 
vidurį, kai tuo laiku kitais 
metais būdavo veiklos per
trauka. Besiekiant ką rim
tai nutarti ar kurį klausi
mą galutinai išsiaiškinti, 
dukart susirinkta birželio 
mėnesį, o paskiausia sueiga 
sušaukta liepos 22 d. Jau 
suspėta narius supažindinti 
su naujosios Taut. S-gos 
valdybos bendraraščio tu
riniu.

BaltimorieČių, S-gos sei
mo dalyvių nuomone, per 
daug laiko buvę skirta ap
tarti Bendruomenės ir kitų 
veiksnių savitarpio nesan
taikai, o per mažai tartasi 
apie S-gos vidinius reikalus 
ir ypač ką ateity, ligi kito, 
S-ga užsimojus ar užsibrė
žus nuveikti:

Čia, Baltimorėje, iš eilės 
jau penkti metai vasarą 
rengiami atskirų tautybių 
dvidieniai festivaliai: mies
to aikštėje išsidėsto būde
lės su tos tautybės informa
cine raštija, tautodailės pa
rodėlėmis ir užkandžiais; 
šokami tautiniai šokiai, dai
nuoja chorai ir kt. Kitose 
lietuvių gyvenvietėse taipgi 
esti tokių pasirodymų, bet 
tuo pačiu laiku kelių tauty
bių kartu. Baltimorė tuo 
skirtinga, kad čia pasirink
toje aikštėje visą savaitga
lį viešpatauja tik viena tau
tybė.

Garbę pradėti tokių dvi- 
dienių eilę kasmet vis tenka 
lietuviams. Niekad anks
čiau tą metinį lietuvių pa
sirodymą nebuvo užgriuvęs 
toks didelis lankytojų skai

Antrą kartą okupavusi 
Lietuvą, Sov. Sąjunga gar
sėjo ne tik žudynėmis, bet 
ir masiniais lietuvių išveži
mais į Gulago salyną badui, 
sunkiesiems darbams ir lė
tai mirčiai. Tik maža dalis 
stiprų jų išliko. Dalelei iš
kankintųjų leista grįžti į 
Lietuvą.

Jau seniai pasibaigė ka
ras. Tačiau ir šiandien sve
timieji suiminėja ir laiko 
kalėjimuose bei lageriuose 
tūkstančius lietuvių patrio
tų vien todėl, kad jie yra 
lietuviai, nori laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos arba 
nori likti ištikimi savo reli
gijai.

Laisvieji lietu
viai! Turime žinių iš sa
vo giminių, draugų ar pa
žįstamų apie Sovietų kanki
namus lietuvius. Neslėpki
me tų davinių. Neprisidėki- 
me prie užmaršties tų, ku
rie, nežinomi, kenčia Rusi
jos Gulago salyne.

Tikslias žinias siųskime 
adresu: VLIKas, 29 West 
57 Street, New York, New 
York 10019.

Tos žinios gali palengvin
ti kankinamųjų likimą. Rei
kalui esant, žinių šaltinis 
bus laikomas paslapty.

(Elta) 

čius, kaip šįmet — ne tik 
savų tautiečių arba liet, kil
mės čiagimių, bet ir kita
taučių. Kiekvienais metais 
Tautinės Sąjungos skyrius 
dalyvauja tai su kultūri
niais rodiniais tai su už
kandžių stalu.

Skyriaus susirinkime pri
pažinta, kad šįmet birželio 
11-12 dienomis lietuvių iš
kylos Charles aikštėje di
džiulį pasisekimą daugiau
sia nulėmęs mūsų jauni
mas. Saviesiems ir kitatau
čiams pati didžiausia tos 
šventės patrauka buvę mū
sų tautiniai šokiai ir šokėjų 
spalvingi drabužiai. Gražų 
didoko šokėjų būrio vaizdą 
dar sustipirno, kai susijun
gusios abi vyresniųjų gru
pės — „Kalvelis” ir ”Malū- 
nas” pašoko drauge, šalia 
šios naujovės šįmet buvo 
dar ir kita: įspūdinga tų 
šokėjų per aikštę eisena su 
nešamais iškeltais ant bal
tos drobės padidintais Lie
tuvos miestų herbais, ku
riuos nupiešė mūsų sk. na
rio St. Vitkausko sūnus Al
gis. Jis yra taip pat dviejų 
tautinių šokių būrelių — 
„Ratelio” (mažųjų) ir „Kal
ve lio” mokytojas ir vado
vas.

Svariu įnašu kasmet pri
sideda sk. narys Algiman
tas Grintalis. Prie jo prieš 
metus aikštėje pastatydin
to lietuviško kaimo namelio 
(net ir su šiaudiniu stogu’) 

■ (e<
SKIRPSTAS

Skaitytojus ypatingai sudomino byla apie Amerikos pirtyje 
autorių Juozą Vilkutaitį. Nuostabu, jog mūsų laikais galimi pa
našūs melagingi dalykai apie viešą asmenį, garsios komedijos 
kūrėją. Ilgoką laiką tai neteisingai linkmei spaudoje plintant, 
nevienas iš tiesų suabejojo, gal būt, ir patikėjo klastotu sprendi
mu. Duktė Birutė V. G. galop atidengė ir išaiškino, kame tiesa. 
Ji ypač kaltina faktų iškraipymais ir sąmoningu klastojimu V. 
Kuzmicką, Vilniuj išleistos Keturakio Rinktinių raštų knygos 
redaktorių. Tačiau, atrodo, jis tik klusniai vykdė partijos griež
tai nubrėžtą liniją: jeigu Juozas Vilkutaitis nuo bolševikų pasi
traukė šalin (ir mirė svetur), tai jam reikia bent autoriaus 
garbę atimti... Ir V. Kuzmickui ta pareiga pavesta — sugru
puoti faktus, kai ką nuslepiant ar savaip komentuojant, kad 
būtų pasiektas okupanto tikslas. Jis taip nuosekliai ir pasielgė. 
Ir jo „moksliškos išvados” tapo beveik Įtikinamos.

• Čia dar kartą akivaizdžiai išryškėja, kaip Sovietijoj paga
minami tariamai moksliški raštai. Pagal šališkus tikslus visa 
gudriai apgaule ir klastojimu užteršiama. Net nekaltos praeities 
faktai įjungiami į bolševikinę ataskaitą. Rodos, koks partijai 
reikalas pakeisti 19 amžiaus pabaigoj parašyto veikalo autoriaus 
biografiją? Tačiau ten viskas atsijojma Maskvos rėčiu ir — 
žalojama jos tikslams užtikrinti. Pasibaisėtina politinė sistema, 
kuri be atodairos žlugdo tiesą ir skaudžiai pažeidžia žmonių 
dvasinius poreiškius. Ir todėl reikia akylo apdairumo, skaitant 
Sovietijoj išleidžiamas knygas.

• Kai kurie mūsų veiklos vadai vis įtaigoja, jog būtina 
visus tautinį bei politinį darbą remiančius fondus sulieti į vieną 
šaltinį. Esą tada būtų įmanoma tiksliau lėšos skirstyti ir svar
bius užmojus finansuoti.

Teoriškai tai atrodo gana tobula, bet praktikoj — atbulai. 
Žmonių palankumas daug jautresnis visada būna konkretiem, 
siauriau apibrėžtiem tikslam, ad hoc iškilusiem reikalam. O į 
bendrą katilą, lyg bedugnį šulinį, viską mesti, nenumatant, ku
riam dalykui tavo doleris bus panaudotas — aukotojui nelieka 
nė pusės entuziazmo. Konkretūs atvejai, kaip S. Kudirka, L. K. 
Bažnyčios Kronika, Vasario 16 gimnazija — greičiau patrau
kia širdis ir atidaro pinigines. O paleisk šūkį: duokit pinigo 
politinei veiklai! Paremkit kultūros darbus! Nejautru, per 
abstraktu visuomenės inercijai išjudint. Todėl sujungt visus 
fondus draugėn — abejotinas siekimas. Gal būt, naudingas tik 
biurokratinėm lėšų tvarkytojų rankom. Štai, L. Fondo gana di
delėm sumom per tiek metų nesugebėta tinkamai tikslingo lėšų 
skirstymo suorganizuoti...

stovėjo smalsių žiūrovų ei
lės, kad galėtų pamatyti, 
kaip viskas atrodo namelio 
viduje. Pernykščio dvidie- 
nio metu buvo spėta sukalti 
tik išorė.

Vietinės vokiečių radijo 
valandos „Edelweiss„ vedė
jas Paul Ludke, geras lietu
vių draugas, stebėjosi, kaip 
lietuviai, tokia šiame mies
te nedidelė bendruomenė, 
galėjo surengti tokį festiva
lį, ko neįstengia kitos, di
desnės, tautybės.

Deja, šio didžiausio meti
nio lietuvių įvykio vaizdų 
mūsų laikraščiuose neteko 
matyti. Daug kas nešiojasi 
foto aparatus, jie nuolat 
spraksi, bet tik savo malo
numui. Jei ir pasigamina 
nuotraukų, tai jos dabar 
dažniausiai esti spalvotos ir 
spaudai netinkamos.

Skyriaus pirm. VI. Ba- 
čanskas sueigoje priminė, 
kad mūsų dvidienio šventė
je dalyvavę daug estų, gal 
apie šimtą. Todėl esanti ir 
lietuvių priedermė tuo pa
čiu atsilyginti — daugiau 
lankytis ir jų dvidieny (lie
pos 30-31 d.). Apskritai, su 
jais vyksta sklandus bend
ravimas, jie lankosi ir į ki
tokius mūsų renginius Sve
tainėje, o mums svečiuotis 
pas juos visuomet būna jau
ku. Latvių Baltimorėje gy
vena mažai ir jie nieko vie
šai nesurengia.

(Nukelta į 4 psl.)
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Diplomatijos paraštėje (19) Vaclovas Sidzikauskas BALTIMORĖS TAUTININKAI...

Voldemaro kandidatūra
Su Sleževičiaus ministerių 

kabineto atsistatydinimo raš
tu ir A. Smetonos pasiūly
mu pavesti sudaryti naują 
ministerių kabinetą Anta
nui Merkiui, vėl nuvykau 
pas prezidentą Grinių. Šis, 
kai aš jam atreferavau savo 
pasikalbėjimą su dr. V. Lašu 
ir ministerių kabineto posė
džių eigą, sakėsi priimąs Sle
ževičiaus kabineto atsistaty
dinimą, bet kategoriškai ne
sutinkąs pavesti A. Merkiui 
sudaryti naują vyriausybę. 
‘Jei aš tai padaryčiau, turė
čiau grabe apsiversti’, pasa
kė jis. ‘Tegul daro su manim 
ką nori, tegul veža į Alytų, 
tegul sušaudo, bet Merkio 
paskyrimo aš nepasirašysiu’. 
Jis sakėsi sutiktų pavesti 
Antanui Smetonai sudaryti 
naują vyriausybę. ‘Žinau, 
jis trokšta valdžios, tai tegul 
ją ir turi’. Sugrįžęs į vyriau
sią kariuomenės štabą K. 
Griniaus nusistatymą perda
viau A. Smetonai. Jis man 
pastebėjo, kad kariuomenė 
ir visuomenė norinčios, kad 
jis pats būtų prezidentas ir 
tautos vadas. ‘Pone Sidzi
kauskai, daryk taip,kad tas 
tautos ir kariuomenės noras 
būtų įvykdytas’, pasakė man 
A. Smetona. Paaiškėjo, kad 
reikia dairytis kito kandida
to į ministerius pirmininkus 
ir kad perversmo vadai nesi
tenkina vien vyriausybės pa
keitimu, bet nori pakeisti ir 
prezidentą.

Peržvelgiau to metu štabe 
buvusius asmenis ir man 
staiga šovė į galvą mintis, 
kad esamomis aplinkybėmis 
gal geriausiai ministerio pir
mininko pareigoms tiktų 
prof. A. Voldemaras. Jis yra 
buvęs atstatytos Lietuvos 
valstybės pirmasis ministe- 
ris pirmininkas, moka daug 
svetimų kalbų, pažįsta Euro
pą. Be to, eilę metų išbuvęs 
opozicijoj, bus gerokai pasi
mokęs, maniau aš. Mano 
minčiai pritarė ir A. Smeto
na, ir P. Plechavičius, sutiko 
ir A. Voldemaras.

Su tokiu pasiūlymu nuvy
kau atgal į prezidentūrą. K. 
Grinius sutiko su Voldemaro 
kandidatūra, tik statė sąly
gą, kad šis pasižadėtų, raštu, 
laikytis Lietuvos konstituci
jos. Voldemaras tokį pareiš
kimą pasirašė, o K. Grinius 
pasirašė jo paskyrimą minis- 
teriu pirmininku ir pavedi- 
m jam sudaryti ministerių 
kabinetą. Kai su tuo raštu 
atvykau į štabą, prasidėjo 
pasitarimai ir pasiūlymai dėl 
naujos vyriausybė sudėties. 
Vyriausybės sudarymas vy
ko, palyginti, sklandžiai ; A. 
Voldemaras, be ministerio 
pirmininko pasiėmė dar ir 
užsienio reikalų ministerio 
portfelį, krašto apsaugos mi- 
nisteris - A. Merkys, finansų 
Petras Karvelis, švietimo - 
Leonas Bistras, žemės ūkio- 
Jonas Aleksa, susisiekimo - 
Juozas Jankevičius, teisin
gumo - Stasys Šilingas, vals
tybės kontrolierius - A. Mil- 
čius. Sustota buvo tik ties vi 

daus reikalų ministerio kan
didatūra. Rimtai ar juokais 
prof. A. Voldemaras pasiūlė 
tą vietą man. ‘Jei aš kam ir 
tinku, atsakiau, tai tik ne po
licijos ministerio pareigoms’ 
Vienas pasitrimo dalyvių pa
stebėjo, kad sėkmingai ir 
drąsiai su kontrabandinin
kais Nidos-Klaipėdos-Palan- 
gos pajūryje kovojąs pulk. 
Ignas Musteikis. Jis ir buvo 
parinktas toms pareigoms. 
Prezidentas K. Grinius A. 
Voldemaro sudarytą ministe-r 
rių kabinetą patvirtino.

Kai gruodžio 18-tos ryte 
R. Skipitis ir aš atėjova į 
vyriausią kariuomenės šta
bą, mes ten patyrėme, kad 
Sleževičiaus kabineto nariai 
tebelaikomi suimti ir kad vi
sai nemano jų paleisti į lais
vę. Mat sukilimo vadai nebu
vo tikri, kaip reaguos visuo
menė į gruodžio 17-tos die
nos įvykius ir jautėsi būsią 
saugesni, jei buvusios vy
riausybės ir Seimo prezidiu
mo nariai kurį laiką paliks 
izoliuoti. Tai sužinoję, mudu 
su Skipičiu kreipėmės į P. 
Plechavičių, kuris pasirašinė
jo atsišaukimus kaip pervers
mo vadas, ir kategoriškai pa 
reikalvom tęsėti pereitą nak
tį duotą pažadą, kuriuo re
miantis mudu garbės žodžiu 
užtikrinom suimtuosius, kad 
jie yra laisvi. Kadangi mudu 
turime tik vieną garbę ir tik 
vieną garbės žodį, sakėme, 
tai mudviem nėra kitos išei
ties, kaip tik atsisėstidrauge 
su suimtaisiais, kuriuos, 
kaip dabar paaiškėjo, mudu 
buvome apgavę. Plechavi
čius, kiek ilgiau pasitaręs su 
Smetona ir Voldemaru, pa
sakė mudviem, kad visi suim 
tieji yra laisvi ir gali grįžti į 
savo namus. Tą žinią tuoj 
pranešėm suimtiesiems, bet 
M. Sleževičius ir S. Kairys 
mums pareiškė nepasitikį 
perversmininkais ir pareika
lavo, kad mudu asmeniškai 
juodu palydėtume į jų na
mus. Mums buvo duoti du 
automobiliai. Lydėdamas na* 
mo Sleževičių ir Kairį pa
klausiau pirmojo, ar aš va
kar nebuvau teisus įspėda
mas jį apie ruošiamą per
versmą. ‘Buvo tavo teisybė’ 
atsakė Sleževičius. R. Skipi
tis palydėjo į namus V. Požė
lą ir V. Čepinskį.

Naujos vyriausybės suda
rymu, bent formaliai prisilai
kant konstitucijos nuostatų,

ir suimtųjų buvusių vyriau
sybės narių paleidimu į lais
vę, baigėsi mano tarpininka
vimas. Apie vyriausybės pa 
sikeitimą painformavome už- 
zienius.

Kitą dieną atsistatydino, 
ar buvo priverstas atsistaty
dinti, prezidentas K. Grinius. 
Gruodžio 19 d. buvo sušauk
tas Seimas naujam respubli
kos prezidentui išrinkti. Sei
mo salėje pastebėjau, kad 
Socialdemokratai, Valstie
čiai liaudininkai ir tautinės 
mažumos į posėdį nebuvo 
atėję. Kurį laiką nebuvo ga
lima pradėti posėdžio, nes 
nebuvo Seimo pirmininko. 
Seimo atstovas R. Skipitis, 
žinodamas kur buvo pasislė
pęs Seimo pirmininkas dr. 
Jonas Staugaitis, nuvyko 
pas jį ir prikalbino atvykti ir 
atidaryti Seimo posėdį. Tai 
padaręs dr. J. Staugaitis at
sistatydino. Seimo pirminin 
ku buvo išrinktas Aleksan
dras Stulginskis. Antanas 
Smetona buvo išrinktas pre
zidentu ir čia pat prisaikdin
tas.

A. Voldemaras prašė ma
nęs sausio pradžioje atvykti 
į Kauną pasitarti tarptauti
nės padėties, ir ypač derybų 
su Vokietija, klausimais. Ta 
proga man pastebėjo, kad jis 
buvęs perversmo naktį iš
kviestas iš Kybartų ir atvy
kęs į Kauną su 5 litais kiše
nėje. Jo pašaukimas esąs ne 
politika, bet mokslas ir, kai 
tik būsią aptvarkyti pervers
mo padariniai ir kariuomenė 
sugrąžinta į kareivines, jis 
atsistatydinsiąs ir grįšiąs į 
Universitetą, kur esant jo 
tikra vieta. Vėlesnieji 
įvykiai, tačiau, parodė ką ki
tą ...

♦**
Dar viena detalė, turinti 

ryšio su gruodžio 17 dienos 
perversmu.

1927 m. gegužės mėn. tar
nybiniais reikalais atvykau 
iš Berlyno į Kauną. Kai kitą 
rytą nuėjau pas prof. A. Vol
demarą, jis man pareiškė, 
kad prezidentas A. Smetona 
esąs nusistatęs atleisti iš ka
riuomenės perversmo metu 
buvusį vyriausiojo karuome- 
nės štabo viršininką pulk. K. 
Škirpą. Voldemaras man pa
siūlė, jei aš nebijąs, paimti
K. Škirpą į Lietuvos pasiun
tinybę Berlyne. Mat tais lai
kais pasiuntinys galėjo pats

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai*. J. JANUSAIT1S 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.

(Atkelta iš 3 psl.)
Pirmininkas taipgi para

gino ruoštis dalyvauti rug
sėjo 24 Washingtone įvyk
siančioje pabaltiečių de
monstracijoj už žmogaus 
teises. Kad išvykai būtų su
organizuotas didesnis balti- 
moriečių būrys, ketino tar
tis su Baltimorės Liet. 
Draugijų Tarybos pirm, 
adv. E. Armaniene.

Sk. savybės gegužinė-iš- 
kyla Grintalių sodybon nu
matyta rugpiūčio 24. Sa
vaitę prieš tai dar būsianti 
sk. narių sueiga pasitikrin
ti, ar pakankamai narių už
sirašys iškyloj dalyvauti.

Neatsiliekant nuo kitų 
S-gos skyrių, rugsėjo pabai
goje nutarta suruošti dr. J. 
Basanavičiaus 50 m. mir
ties paminėjimas, žinoma, 
jei pasiseks surasti išma
ningas paskaitininkas.

Spalio pabaigoje skyrius 
rengia savo įprastini rudens 
koncertą.

Nutarta užsisakyti To
ronte einantį, lietuvio re
daktoriaus tvarkomą, mė
nesinį antikomunistinį laik
raštuką ”Speak Up”. Vie
nas kitas mūsų narių jį jau 
gaudavo ir anksčiau.

Atsilyginant Svetainės 
bendrovei už sk. susirinki
mams naudojamą pastogę 
iš sk. iždo paskirta 50 dol. 
Tiek pat paaukota ir Balti
morės Liet. Valandai pa
remti, kuriai, priverstai 
persikelti į kitą radijo sto
tį, sunkiau dabar verstis. 
Radijo stočių nepalanku- 

pasirinkti savo bendradar
bius. Aš atsakiau, kad Ber
lyno pasiuntinybėje yra lais
va antrojo sekretoriaus vie
ta ir aš sutinku, kad į tą vie
tą būtų paskirtas Škirpa, jei, 
žinoma, jis to pats panorės. 
Iš A. Voldemaro nuėjęs pas
M. Sleževičių, K. Škirpos 
bendrapartietį, aš pasakiau 
jam apie Voldemaro man pa
darytą, Škirpą liečiantį, pa
siūlymą. Sleževičius telefo
nu iškvietė pas save Škirpą 
ir šis mielai sutiko su jam siū 
loma vieta. Taip prasidėjo 
pulk. K. Škirpos konsularinė 
po to karo attache ir paga
liau diplomatinė karjera. 
Antrojo sekretoriaus, teisin
giau pasiuntinybės konsula- 
rinio skyriaus vedėjo parei
gose, Škirpa išbuvo iki 1928 
metų vasario mėn., t.y. iki jo 
paskyrimo Lietuvos karo 
attache Berlyne. 

mas tautybėms pasireiškia 
ir Baltimorėje!

Džiugu, kad dviem sk. na
riams ketinant išsikelti iš 
Baltimorės, spragai užpil
dyti atsirado du nauji. Bir
želio 18 d. susirinkime pa
skelbta, kad įstojo Vincas 
Damaroda ir iš Suvalkų tri
kampio tik pernai su dukte
rimi Amerikon atvykusi 
Ona Krivonienė. Ji pasirodė 
esanti sąmoninga lietuvė- 
patriotė, neraginta pareiš
kė norą dalyvauti tautinėje 
veikloje — todėl įstojo Są
jungom Lietuvių dvidieny 
ji turėjo du savo paruoštus 
stendus (būdeles) : vieną su 
savo audiniais ir mezgi
niais, o kitą su įvairiais sa
vo kepiniais, net su keliais 
didžiuliais raguoliais! Jos 
užkandžių stalas festivalio 
rengėjų komiteto pripažin
tas pačiu turtingiausiu ir 
geriausiu. (sm)-

FORKLIFT MECHANICS
Full-time positions. Mušt be qualified 
to completely rebuild various type 
forklifts. Top pay for the righ per- 
sons.
COMB. FITTER-WELDERS

lst class people ONLY. Average 50 
hours a week & $360 per week. Mušt 
have proven abilitv and bockszround. 

APPLY
EVANS COOPERAGE

1255 PETERS ROAD 
HARVEY. LA 

Equal Opportunity Employer 
(31-40)

MACHINIST
(JOURNEYMAN)

Layout, setup and operate machine 
tools, perform miscellaneous work as 
required for nlant maintenance work 
or conslruction. High hourly rate, ro- 
tation shift and many fringe benefits.

UNITED STATĖS STEEL 
CENTRAL FURNACES 

2650 Broadway 
Cleveland, Ohio

An Equal Apportunitv Employer 
(30-59)

MACHINIST
JOURNEYMAN ONLY

To sėt up and operate Planer-Mills, 
Milling machines, lathes. and radini 
drill presses.

$6.36 PER HOUR
Company paid hospitalization & life 
insurance, plūs other lringe benefits. 
Clean shop, steady work.

Apply in person betvveen
11 a. m. & 3 p. m.

COPPERLOY CORPORATION 
8901 E. PLEASANT VALLEY ROAD 

INDEPENDENCE. OHIO 44094 
______________________________ (3 1-33)

WANTED JOURNEYMAN 
OR 

IST CLASS SKILLED 
GRINDER 

ID-OD
Full Time Days, mušt be ,experienced 
and able to do set-ups, on all types 
of job shop work. Older man accep- 
table. Apply in person.

EUCLID
PREC1SION GRINDING 

4896 East 345th Street 
Willoughby, Ohio 44094 

(31-37)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ REFORMA

AR ŽLUGDYMAS? VIDA AUGULYTE

Birželio 12 d. bendraraš- 
tyje JAV LB švietimo Ta
rybos pirmininkas Bronius 
Juodelis iškelia lituanisti
nių mokyklų lankymo metų 
sumažinimo klausimą ir 
kviečia lietuvišku švietimu 
suinteresuotus asmenis šiuo 
klausimu pasisakyti.

Kuo gi motyvuojamas pa
siūlymas mokyklos lanky
mo metus sumažinti iš 12 
iki 10? Pirmiausia, sako
ma, kad dabartinėje 12 me
tų programoje esą pasikar
tojančių ir nereikalingų da
lykų, kuriuos išmetus pro
gramą būtų galima išeiti 
per 10 metų. Tiesa, kad da
bartinėje programoje yra 
neesminių dalykų, kurių bū
tų galima nemokyti. Tačiau 
yra svarbių dalykų, kurių 
mokymą reikėtų sustiprinti 
(pvz.: žodyno turtinimą, 
lietuvių kalbos gryninimą 
nuo anglicizmų, visuome
nės mokslą, įvykius ir pro
blemas dabartinėje Lietu
voje). Programą taip pri
taikius šių laikų moki
niams, ji vistiek nebūtų iš- 
eitina per 10 metų, nes 1)

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Kalbos sveikas grakštu
mas ypač pasirodo kasdie
niškų posakių žodžiuose, 
kurie tartum savaime taria
si, kurie lyg nelabai svar
būs. Tačiau jie išduoda mū
sų kalbinį jautrumą. Kaip 
anąkart minėtieji ach, och, 
uch! sugadina šiaip gražios 
kalbos įspūdį, taip šiuo kar
tu pastebėkim kažną krei
pinį, gerą pažįstamą suti
kus: ”Na, kaip tau einasi?” 
Juk tai įprastas pokalbio 
pradžios žodis, daugelio au
siai nė neužkliūva. Deja, ne
pritinkamas. Argi sakom: 
eitis, einuosi ? Lietuviškas 
tikresnis posakis tokiu at
veju: ”Kaip tau sekasi?” 
Arba: ”Kaip gyveni? Kas 
girdėti? Kas gero?”

Mūsų šnekose perdaug 
visur kišamas žodis — ma
nyti. Daug kur visai vietoj: 
Manau, ten bus linksma. 
Nemaniau, kad taip greit 
išalksi u.

Bet štai: Manau vykti 
Floridon. Jie mano parduot 
namus, šiokiu atveju žodis 
įbruktas ne sava prasme, 
nes kalbama ne vien apie 
manymą — galvojimą, bet 
apie rengimąsi ar ketinimą 
tam tikrą veiksmą atlikt. 
Todėl tiksliau būtų: Ketinu 
vykti Floridon. Jie ketina 
parduot namus. Klaida įvy
ko todėl, kad užmiršom ge
rą žodį — ketinti. 

menkėjant mokinių lietuvių 
kalbos mokėjimui, reikia 
daugiau laiko pagrindi
niams dalykams išmokyti ir 
2) dauguma 12-15 metų 
amžiaus mokinių nėra už
tektinai subrendę eiti aukš
tesniosios mokyklos progra
mai.

Toliau p. Juodelis teigia, 
kad 11-to ir 12-to skyriaus 
mokiniai amerikietiš koše 
mokyklose turi daug šešta
dieninių užsiėmimų, kurių 
atsisakyti jie negali, ir to
dėl jie atsisako lituanisti
nės mokyklos. Pati būdama 
amerikietiškos aukštesnio
sios mokyklos mokytoja, 
galiu tvirtinti, kad 11-to ir 
12-to sk. mokiniai neturi 
daugiau šeštadieninių užsi
ėmimų už 9-to ir 10-to sk. 
mokinius. O tokie užsiėmi
mai, kuriu mokinys atsisa
kyti negali, pasitaiko ne 
dažniau kaip 2 ar 3 kartus 
per metus. Atrodo, kad ir
B. J. šios priežasties nelai
ko rimta, nes jis toliau tei
gia, kad 16-os metų sulau
kę mokiniai dažnai turi šeš
tadieninius darbus ir todėl 
nebelanko lituanistinės mo
kyklos. Jeigu vyresnieji 
mokiniai šeštadienius turė
tų praleisti amerikietiškose 
mokyklose, kaip jie tuo pa
čiu laiku galėtų dirbti?! O 
kodėl tiems mokiniams rei
kia dirbti ? Retas 16-ametis 
dirba dėl to, kad jo uždarbis 
yra reikalingas šeimos pra
gyvenimui ar jo paties 
mokslui. Paauglių užsidirb
ti pinigai labai dažnai išlei
džiami automobiliams (ku
rie jaunuoliams suteikia per 
daug "laisvės”, o jų tėvams 
— rūpesčių), svaigalams ir 
•visokiems niekams.

Toliau minėtame bendra- 
raštyje rašoma, kad norin
tieji lituanistinę mokyklą 
greičiau baigti šoka klases 
ir praktiškai toje mokyklo
je teišbūna 10 ar 11 metų. 
Bet skyrius šoka toli gražu 
ne visi mokiniai. (Pvz., pra
eitą rudenį nė vienas Cleve
lando Šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos mokinys 

. nešoko skyriaus. Rodos, kad 
ir Detroito žiburio lituanis
tinės mokyklos abiturientai 
beveik visi kartu baigė ir 
lituanistinės, ir amerikietiš
kos mokyklos 12-ąjį sky
rių). Tiesa, yra vietovių, 
kur skyrių šokimas yra daž
nesnis reiškinys, bet ir tie 
mokiniai nors per vasarą 
įtemptai pasimoko. O kas 
gali užtikrinti, kad skyrių 
sumažinimas iki 10-ties to
kį šokinėjimą panaikintų? 
Gal tai mokinius dar labiau 
paskatintų šokti skyrius, 
kad jie galėtų lituanistinę 
mokyklą baigti kartu su 
amerikietiškąja 8-ių skyrių

Detroito abiturientų baliuje ”Kartą pavasari” abiturientės šoka Sadutę. J. Urbono nuotr.

pradžios mokykla.
Toliau B. J. teigia,‘kad 

”šeštadieninių mokyklų lan
kymo nuovargį labiausiai 
pajunta 17-18 metų am
žiaus mokiniai ir meta lit. 
mokyklos lankymą, neklau
sydami tėvų norų.” To am
žiaus mokiniai ne tik litua
nistinėse, bet ir amerikie
tiškose mokyklose dažnai 
priešinasi mokslui ir įvai
rioms kitoms pareigoms. 
Tie, kurių tėvai jų užgai
doms pataikauja, po kelerių 
metų perėtai gailisi sugai
šinto laiko. O mokslus bai
gusieji dažniausiai tėvams 
už jų rūpestį padėkoja. Daž
nai paauglių priešinimasis 
net nėra nuoširdus: jie tik 
stengiasi pasirodyti prieš 
draugus ir ištirti tėvų nuo
taikas bei savo "laisvės” ri
bas.

10-ties metų mokyklų 
abiturientų pajėgumui įro
dyti primenama, kad Peda
goginis lituanistikos insti
tutas Chicagoje juos pri
ima. Tačiau toli gražu ne 
visose lietuvių kolonijose 
yra pedagoginiai institutai 
ar kursai, bet beveik viso
se yra (ar bent galėtų bū
ti) lituanistinės mokyklos. 
Ir ten, kur tokie kursai yra, 
juos lanko mažuma litua
nistines mokyklas baigusių
jų. Bendrąjį lituanistinį iš
silavinimą suteikia lituanis
tinės mokyklos. O per jauni 
ir per prastai lietuviii kalbą 
moką ”studentai” Institutą 
priverčia menkinti savo 
programą. O ir pedagoginį 
kursą išėję, 18-os metų jau
nuoliai, su retomis išimti
mis, dar nėra užtektinai su
brendę dėstyti lituanistinė
se mokyklose.

Sakoma, kad 8-ių skyrių 
pradžios mokyklas baigu
sieji nenori stoti į aukštes
niąsias mokyklas, o "refor- 
muotoje” mokykloje jie iš
būtų 10 metų. Tėvai, kurie 
tikrai vertina lituanistinį 
švietimą, savo vaikus lei
džia į lituanistines mokyk
las, kol jie jas baigia. Deja, 
yra nemažai lietuvių, kurie 

pasitenkina vaikų pramo- 
kymu lietuviškai paskaityti 
ir šiaip taip parašyti. Jų 
vaikai kartais lituanistinę 
mokyklą apleidžia po 4, 5 
ar 6-to skyriaus. Bet daugu
ma vis dėlto baigia 8 sk., 
nes tėvai nori mokyklos 
baigimo pažymėjimo ir nuo
traukos. Jei mokykla būtų
10- ties metų, dauguma šių 
mokinių ne tik neištesėtų 
iki galo, bet pasitrauktų po 
5 ar 6 metų. (Taip, pavyz
džiui, baigiasi daugumos 
mokinių muzikos ir baleto 
pamokos).

10-ties metų sistemos 
pranašumui įrodyti teigia
ma, kad ''Lietuvoje dabar 
irgi naudojama 10 m. siste
ma”. Lietuvoje dabar yra 
ne 10-ties, o 11-os metų sis
tema. Rusijos sistema yra 
10 m. Lietuviai išsikovojo
11- os metii švietimą. Aišku, 
kad okupantas nori, jog 
Lietuva būtų "ir tamsi, ir 
juoda”, kad būtų lengviau 
ją paskandinti propagando
je ir degtinėje. Nejaugi ir 
Švietimo Tarybos pirminin
kas to paties siekia?!

Lituanistinį mokslą baig
damas per 10 (ar mažiau) 
metų, mokinys ne tik ma
žiau išmoktų bei įsisavintų, 
bet ir išmoktas žinias grei
čiau užmirštų. Taip pat 

reikia prisiminti, kad jau- 
nuolio-ės tautinis apsispren
dimas dažniausiai įvyksta, 
jam sulaukus 18-20 metų 
amžiaus. Ir šiuo atžvilgiu 
svarbu, kad jo lituanistinis 
švietimas ir sąmoninimas 
nesibaigtų per anksti.

Jei šiuo laiku, kai lietu
vių tauta kovoja už savo 
egzistenciją, mūsų švietimo 
vadovai nutartų, kad lietu
viško jaunimo lengvabūdiš
kos pramogos ir šeštadie
niais užsidirbti skatikai yra 
svarbiau už lituanistinį 
švietimą ir tautinį auklėji
mą, tai būtų kažkas pana
šaus į tautinę savižudybę. 
Galgi prie to greit neprieisi
me.

RAPIDLY EXPANDING Cali 
fornia tube mill has excellent 
immediate opportunities for:

MAINTENANCE 
ELECTRICIANS

With experience in high frequency 
resistence welding, high frepuer.cy 
heating application. and D. C. drives 
including controls.

MAINTENANCE MECHANICS 
With experience in n.aitenance of 
tube roliing mills and supporting 
equipment.

Salary open, depending on cspcrience 
and qualifications.

W1RE, WRITE OR CALL:
WESTERN TUBE CONDUIT 

CORPORATION 
2001 East Dominguez St. 
Long Beach, Calif. 90810 

(213) 537-6300
Ali information submitted will be 

treated confidentially.
(30-32)

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS

\ rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ
' <-

BURŠTEINA
C-

185 N. Wabash Avė. 
Chicago, III. 60601 
Antrame aukšte.

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 

• namų: (312) 677-S489
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Australijos
RUOŠIAMĖS PASAULIO 

LIETUVIŲ DIENOMS
Nors dar Pasaulio Lietu

vių Dienos Kanadoje yra 
kone už metų, tačiau Aus
tralijos lietuviai jau pradė
jo joms ruoštis. Ir tai di
džiausią pasiruošimo darbą 
atlieka sportininkai, kurių 
iš Australijos į Toronto 
vyks apie 70. Su kitais pa
šaliniais dalyviais vien 
sportininkų grupę sudarys 
apie 100 žmonių, šiuo metu 
ALFAS valdyba, gavusi iš 
visų klubų norinčių važiuo
ti sąrašus, yra sudariusi 
provizorines vyrų ir moterų 
rinktines, kurios jau dabar 
pradėjo savo pasiruošimo 
darbus. Visa blogybė, kad 
dėl tuo metu esamo moks
lo metų vidurio egzaminų, 
beveik iš viso negalima bus 
nusivežti mūsų jaunių.

Jau užsakytas yra Pan- 
American Jumbo jetas ir iš 
Sydnėjaus bus išskrendama 
birželio 23 dieną. Numato
ma kelias dienas apsistoti 
Los Angeles, kur australie- 
čiai norės savo jėgas išban
dyti su vietos lietuviais. Vi
są kelionės išvyką tvarko 
Melbourno kelionių biuras 
”Kuoni”, kurios savininkai 
yra Balys ir Jonas Stankū- 
navičiai. Jie pasiūlė pačias 
geriausias išvykos sąlygas, 
ypatingai, kai Balys Stan- 
kūnavičius yra pats Austra
lijos iškilusis sportininkas- 
buriuotojas, su savo jach
tos komanda praeitais me
tais Italijoj laimėjęs Eu
ropos pirmenybių nugalėto
jų vardą, šiuo metu, jis 
kaip patarėjas yra New- 
porte, R. I., kur vyks tarp 
Amerikos ir Australijos 
s v a r b io sios ”American 
Cup’’ varžybos, -kurių lai
mėtojais iki šiol yra buvę 
tik amerikiečiai.

Visoje Australijoje prasi
dėjo aukų vajus, bus lei
džiama didžioji loterija, ku
rios pirmas prizas yra 
dviems kelionė į Kanadą, 
parašytas prašymas Aus
tralijos vyriausybei,. pra
šant lėšų ir kt. Tikimasi, 
kad Australijos lietuviai 
sportininkai tikrai tinka
mai ir gražiai reprezentuos 
savo šį penktąjj žemyną.

Australijos lietuviai spor
tininkai tikisi, kad po šven
tės Kanadoje, jie bus pa
kviesti draugiškiems spor
tiniams susitikimams ir i 
kitas Amerikos lietuvių ko
lonijas, kur be sporto, bus 
gera proga pamatyti Ame
rikos lietuvių gyvenimą ir 
užmegsti su Amerikos lie
tuviais draugiškus santy
kius.

Australijos lietuviams la
bai džiuginanti žinia yra 
mūsų žinomojo krepšininko 
ir olimpinio taškų čempiono 
Edžio Palubinsko sugrįži
mas atgal į Australiją. Jis, 
kartu su savo jauna ameri
kiete žmona, kuri prieš pat

padangėje
— ANTANAS LAUKAITIS
Montrealio olimpiadą, buvo 
8-nias valandas pagrobta 
Amerikoje ir tik savo aša
romis išsiprašė savo pagro- 
biko ją paleisti, apsigyveno 
New castle mieste, kur jis 
yra Stocton klubo krepšinio 
direktorius, treneris ir va
dovas. E. Palubinsko grįži
mas buvo labai plačiai pa
minėtas visoje australų 
spaudoje, pasakant, kad 
Edis ketina Australijos 
krepšinyje padaryti revo
liuciją. Australijos lietuviai 
tikisi jį su savim atsivežti 
ir į Kanadą, kas tikrai pa
darys ir patį krepšinį įdo
mesnį.

PAMINĖTAS LIETUVIS
Viktorijos valstijos uni

versitetų ir mokyklų egza
minavimų valdybos sekre
torius V. R. C. Brown raštu 
pranešė, kad Petras Sun- 
gaila, kalbų mokytojas ir 
Lietuvių Bendruomenės at
stovas Viktorijoj, buvo ini
ciatorius lietuvių kalbos 
įvedimo į Matrikuliacijos 
egzaminus, tai pradėdamas 
1972 metais ir valdybai pa
teikdamas gerai paruoštą ir 
doku mentuotą medžiagą. 
Tai buvo jo pastangų dėka, 
kad 1975 metais lietuvių 
kalba tapo įvesta Matriku- 
liacijai. Tais pačiais metais 
leidimas buvo suteiktas ir 
Pietų Australijos valdybai 
pasinaudoti egzaminų pa
vyzdžiais. Šis gražus Įverti
nimo raštas yra bent mažas 
atpildas mokytojui P. Sun- 
gailai už jo darbą ir Įdėtą 
rūpestį lietuvių kalbos iš
kėlime aukštose mokyklose.

GARSĖJANTI 
MENININKĖ

Australijos lietuviai turi 
jau ne vieną ne tik pačioje 
Australijoje, bet ir už jos 
ribų iškilusį lietuvį dailinin
ką. Australijos lietuviams 
yra gerai žinoma ir mel- 
bournietė dailininkė Irena 
Jokubauskienė (Smilgevi
čiūtė) , ypatingai pasižy
minti savo gamtos vaizdų 
ir gėlių paveikslais, kurie 
parodų metu yra labai grei
tai išperkami. Nesenai bu
vusioje Viktorijos Gerųjų 
Kaimynų Tarybos suruošto
je parodoje ”Ethnic 77”, 
įvykusioje Melbourne, mū
sų dailininkė už savo iški
liuosius kūrinius laimėjo 
I-ją premiją ir garbės raš
to atžymėjimą. šią parodą 
atidarė Viktorijos imigra
cijos ministeris Mr. W. Jo
ną. Iki šiol I. Jokubauskienė 
už savo kūrinius įvairiose 
parodose yra laimėjusi 9 
premijas.

PAMINĖTAS
R. KALANTA

Melbourno Jaunimo Są
jungos skyrius surengė Ro
mo Kalantos paminėjimą, 
kuris prasidėjo lietuviško

mis pamaldomis. Bažnyčio
je skautai ir sportininkai 
dalyvavo organizuotai su 
vėliavomis. Laike pamaldų 
giedojo jaunimo choras. 
Antroji minėjimo dalis vy
ko Lietuvių Namuose, kur 
visą programą atliko taip 
pat jaunimas. Viltė Ara- 
nauskaitė vaizdžiai nupasa
kojo Romo Kalantos auką, 
jį sulygindama su Pilėnų 
kunigaikščiu Margiriu. La
bai graži ir vaizdinga buvo 
B. šaulytės, B. Prašmutai- 
tės ir Z. Prašmutaitės in
scenizuota- apie Kalantą me
lodeklamacija — tautinių 
šokių grupė ”Gintaras”, su
sidedanti tik iš jaunųjų šo
kėjų pašoko naujus šokius. 
Vėliau mergaičių sekstetas 
(B. šaulytė, L. Pikelytė, A. 
Tamošiūnaitė, B. ir Z. Praš
mutaitės ir V. Aranauskai- 
tė) sudainavo kelias, labai 
vykusiai parengtas ir susi
dainuotas dainas. Vėliau 
programoje A. Vaitiekūnas 
skambino pianinu, D. Sa
dauskaitė deklamavo ir 
kvartetas A. ir R. Juškaitės 
ir V. ir A. Bruožiai vykusiai 
padainavo. Visą, taip vyku
sį ir gražų R. Kalantos mi
nėjimą, dalyvaujant virš 
300 žmonių, pravedė Algis 
Milvydas. Minėjimas buvo 
baigtas Tautos Himnu.

PASITAIKO IR TAIP ...
Sydnėjaus ”Kovo” spor

tininkai pradėjo aukų vajų 
savo sportininkų parėmi
mui kelionei į Kanadą. Lie
pos 10-sios sekmadienį val
dyba Lietuvių Klube suren
gė madų paradą. Puikius 
moteriškus drabužius, pa
skolintus iš Zinos Grosai
tės moteriškų rūbų saliono 
modeliavo pačios sportinin
kės : Regina Laukaitytė, 
Audrė ir Rita Kasperaity- 
tės, Irena Kaciušytė, Silvi
ja Dambrauskaitė ir Dana 
Karpavičienė. Klubo audi
torija buvo pilna žmonių ir 
pasisekimas buvo tikrai ste
binantis.

Po visos oficialiosios da
lies, jaunimui besilinksmi
nant, buvo sustabdyta gro
janti kapela ir, šampano 
bonkoms šaudant, buvo pa
skelbta didžioji vakaro 
staigmena. Australijoj vie
šinti iš Los Angeles Laura 
žaliūnaitė, susižieduoja su 
iškiliuoju Sydnėjaus spor
tininku krepšininku Romu 
Gulbinu, kuris, prieš kelius 
metus baigęs farmaciją, ne
pasitenkino tuo ir šiuo me
tu yra bebaigiantis medici
nos mokslus. Kaip ir uni
versitete, taip ir sporte jis 
yra pirmaujantis ir nese
nai-buvo išrinktas į N.S.W. 
valstijos rinktinę. Paskam
binus šią linksmą žinią į 
Los Angeles, tėvas tik pa
sakė, leiskit man išsimie
got, o jūs išsiblaivykit... 
Pasitaiko ir taip ...

EXPERJENCED
TEXTILE MACHINE OPERATORS

Wanted for North Bergen. N. J. Mušt 
be willing to train in Passaic, N. J. 
Good salary & union benefits. Lan- 
guage no barrier.

HIGH VACUUM TECHNOLOGY 
180 Dayton Avė.

Passaic, N. J. C7055
201 -472-979 J

(26-32>

MASYTĖS TAKELIU ...
„Pažangiųjų” veikėja Ste

fanija Masytė gerai pažįs
tama lietuviams detroitie- 
čiams. Kasmet ji vyksta 
okupuoton Lietuvon ir daž
nai aprašo savo keliones 
bimbinėje bei jokubkinėje 
spaudoje. Niekas tuo nesi
stebi. Toks tokį ten pažino 
ir sovietiniams pietums pa
vadino ...

Detroitiečiai išgyveno šo
ką, pagavę „Gimtojo kraš
to” (birželio 23 d.) laikraš
tuką. šis sovietinės propa
gandos lapiukštis, dėl 
džiaugsmo kailyje netver
damas, rašė apie ... detroi- 
tietį, psichologijos profeso
rių Justiną Pikūną, kuris 
plačiai (labai privilegijuotų 
sovietininkų maršrutu) ap
keliavo visą „tarybinę” Lie
tuvą. Jis susitiko su Vil
niaus Vinco Kapsuko vardo 
vadovybe, pažindino juos 
su Amerikos mokslo meto
dais, dėkojo už priėmimą ir 
įsižadėjo 1979 metais vėl 
atlankyti. Tada Universite
tas švęs 400 metų sukak
tį .. .

Sovietinėje prievartoje 
Vilniaus Universitetas yra 
išniekintas. Jam duotas 
politinio budelio vardas. 
Kapsukas buvo aršiausias 
Lietuvos Nepriklausomybės 
priešas ir tuo pat visų Lie
tuvos nelaimių pradininkas. 
Jeigu visai Įmanomas emi
granto kontaktas asmeniš
kais sumetimais, nepaken
čiamas toks kontaktas su 
įstaigomis ir organizacijo
mis kurios atstovauja oku
pacinę prievartą. Kapsuko 
patalpose yra leninizmo- 
brežnevizmo seminarai, ka
tedros, instruktažas ateisti
nių bei bolševikinių kadrų. 
Tad, greta „neutralaus”

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % — 6 metų su $1,000, minimum.
7*/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/2% — 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 F.S.L.I.C.

galu t 
Kpthony 
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Glaud Wed-
luotas Gribauskas, vedėjas

laiškai 
Dirvai

mokslo pilna vaga srovena 
bolševikinio mokslo upės. 
Kas lenda pasimaudyti į to
kią bolševikinę upę, sausas 
nesikeis. Juo labiau, kada 
bolševikai „švęs” šio Uni
versiteto jubiliejų. Ten bus 
litanijų sovietinei santvar
kai, Marksui ir Maskvai...

Ką atstovaus tokio sovie
tinės propagandos siautulio 
šventėje katalikiškojo De
troito universiteto profeso
rius? Save? Bet kaip pa
triotui, tai netinka. Savo 
Universitetą? Bet ar tin
ka katalikiško universiteto 
profesoriui džiaugtis Vil
niaus Kapsuko jubiliejumi, 
kada už keliu tik kvartalų 
stovi išniekinta Lietuvos 
šventojo karalaičio, šv. Ka
zimiero bažnyčia, kuri taip 
brutuliai ir šlykščiai paver
sta Ateizmo muziejumi? 
Kokį veidą berodys Detroi
to Universiteto profesorius, 
kada kalba būtinai nukryps 
į sovietinio mokslo garbini
mą. Gi tas spekuliacinis 
mokslas visur baz uotas 
„moksliniu ateistiniu komu
nizmu” ?

O gal būt prie tos pat 
šventiškos katedros komp
limentus „sovietinio moks
lo židiniui” kalbės, ir „pa
žangios” Detroito visuome
nės ambasadorė Stefanija 
Masytė, ir Detroito katali
kų universiteto profeso
rius?

O tempora, o mores!
K. B.

Detroit, Mich.

MAINTENANCE 
PERSON

For Commercial Laundry 
EXPER1ENCED IN ELJ.CTRICAL 

AND PLUMBlNG 
CALL

313-921-4129
MR. ZEMMOL

Equal Opportunity Employer
(50-39)
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1919 metais su gen. Čer
niumi buvome Karo Mokyk
loje tame pačiame būryje. 
1977 metų liepos 3 d. gen. 
Černius negrįžtamai iške
liavo. Tie bendri darbo per
gyventieji metai taip grei
tai prabėgo, iš atminties 
daug kas išdilo, o kai ką ir 
laiko dulkės užnešė, bet 
velionis mano vaizduotėje 
liko.

Būryje buvo įvairaus am
žiaus ir išsimokslinimo ka
riūnų. Černius buvo su
brendęs ir stiprus fiziniai. 
Kartą per topografijos teo
retinę pamoką, lektorius 
kreipėsi į klausytojus, 
klausdamas ar kuris iš mo
kinių galėtų atitinkamą už
davinį paaiškinti, ir kai ži
nančių neatsirado, Černius 
nuosekliai ir aiškiai dalyką 
išaiškino ir tuo atkreipė į 
save visų dėmesį, šiaip nie
kad ir niekur nesiskyrė iš 
kitų, į pirmumą nesiveržė. 
Nors išvykus iš Karo Mo
kyklos mudu skyrė tik gre
timos pulkų skaitlinės, ta
čiau vėl susitikome tik 1924 
metais Šančių įguloje.

1925 metų vasarą Kaune 
laidos karininkai susirinko
me praeitį prisiminti. Bu
vome bendro tikslo ir veik
los suburti į vieną vienetą 
ir tokiu vieningu vienetu 
buvo apsispręsta ateityje ir 
likti. Tada jau buvome tvir
tai įsipilietinę ne tik ka
riuomenėje, bet ir visuome
nėje. Į šį suvažiavimą buvo 
atvykę ir 1919 bei 1925 me
tų vyriausybės nariai ir bu
vę lektoriai. Kuris tai iš vy
resniųjų pabrėžė, jog esa
me ne tik pirmieji savos 
mokyklos karininkai, bet iš 
mūsų tarpo būsią ir pirmie
ji savieji generolai. Nors 
kelias į generolus buvo dar 
tolimas, tačiau pabrėžimas 
buvo intriguojantis — ku
riam gi ta garbė teksianti.

1937 metais Černius ne 
tik pirmasis mūsų Karo Mo
kyklos auklėtinių genero
las, bet ir antrasis kariuo
menės hierarchijos eilėje, o 
1939 metais ir ministeris 
pirmininkas.

Tenka grįžti kiek atgal. 
Černius įsigijęs brandos 
atestatą, 1924 metais persi
kelia iš Ryšių bataliono ir 
įstoja į universitetą. Ryšių 
batalione buvo adjutantu. 
Gi būti dalies adjutantu 
reikia turėti ir reikiamų pa
reigos savybių: takto, ži
nių, respekto, dalies vado ir 
karininkų p a s i teikė j imą. 
Laisvu nuo tarnybos laiku 
Černius lankė Technikos 
fakultetą ir, kiek sąlygos 
leido, atsidėjęs dirbo ir mo
kėsi.

Per eilę tarnybos metų 
tiesioginiai jo viršininkai 
žinojo Černių esant darbš
tų, ryžtingą ir kruopštų. 
Anuo metu, ne tik jaunai 
kariuomenei, bet ir atsiku
riančiai valstybei reikėjo 
įvairiai parengtų specialis
tų. Černius negalėjo likti 
nepastebėtas, nors save ta
lentingu ar gabiu nelaikė. 
Ten kur trūko žinių ar pa
tyrimo — kruopščiai dirbo,

GENEROLĄ JONĄ ČERNIŲ PRISIMINUS
turėjo ”gaspadorišką” nuo
seklų protą, o reikale ir iš
tvermę. Velionis keletą kar
tų buvo mano tiesioginiu 
viršininku. Kartą, išsikal
bėjus, pasisakė, esą jam 4 
valandų miego pakankamai 
pakanka, kad vėl jaustųsi 
pajėgus galvoti ir dirbti.

Černius, atrankos tvarka, 
tampa kandidatu į Karo in- 

A. A. gen.

žinierijos mokyklą Belgijo
je. Su išvykusiais studijoms 
į užsienį visko įvyksta: vie
ni baigę ir grįžę — nuošir
džiai dirba, antri persiima 
naujojo krašto politinėmis 
idėjomis, tampa nesukalba- 
bais, o būdami užsienyje 
persiima ir kitokiomis ne
gerovėmis bei įpročiais. Tai
gi, nevisi ir gabus jaunuo
liai galėjo būti siunčiami 
studijoms svetur.

J. Černius, sėkmingai bai
gęs karinę inžinerijos mo
kyklą, buvo paskirtas Tech
nikos dalies vedėju, o pa- 

. keltas ir į inž. majoro laips
nį, siunčiamas į Prancūziją 
— generalinio štabo kari
ninkų mokyklą. Gal dar ir 
dabar kai kam kils klausi
mas, kodėl būtent Černiui 
tiek daug „krauta”, kokia 
prasmė rengti universalų 
specialistą.

Kiekvienai tautai Valsty
bės saugumas yra vienas iš 
pirmaeilių ir svarbių daly
kų. Vyriausybės krašto sau
gumo nenoriai perleidžia
mas tvarkyti generolams 
net ir karo metu. Jei ir pa
vedamas, tai norima prie
kyje turėti visais atžvil
giais tinkamą ir gerai pa
rengtą žmogų. Černių vy
riausybė buvo numačiusi 
kaip tinkamą aukštoms pa
reigoms, todėl jis buvo ati
tinkamai ir ruošiamas.

1933 metais, velionis 
Technikos kariuomenės da
lių štabo viršininkas. Per
krautas administravimo ir 
lektoriavimo darbais, vie
šumoje retai rodėsi, šios,

kad ir neilgai eitos parei
gos Černiui ir valstybei bu
vo naudingos. Buvo miela ir 
man velionį pažinti kaip 
viršininką. Iš anksčiau pa
minėtų pareigų, Černius, 
jau gen. št. pulkininko lei
tenanto laipsniu, yra skiria
mas kariuomenės štabo ope
racijų skyriaus viršininko 
pareigoms. Kad ateityje ne-

ANTANAS ŠOVA
linga, o ir taip pat artė
jančio karo pobūdį.

Lietuva viską (karinius 
įrengimus, kareivines, ke
lius, organizacija, įstaty
mus) buvo paveldėjusi iš 
caristinės Rusijos strategi
nių reikalavimų. Ligi šiol 
čia viskas buvo palikta 
kaip neišvengiama blogybė. 
Gen. St. Raštikis ant dau
gumos to „paveldėjimo” už
brėžė kryžių. Iš vyriausy
bės gavo pritarimą ir teisę 
viską pagrindinai pertvar
kyti. Savo padėjėju jis pasi
rinko J. Černių. Mano pa
tirtimi, pasirinkimas buvo 
apgalvotas ir sėkmingas. 
Raštikis — Černius porą 
reikia priskirti prie buvusių 
laimingų vedybų.

Artėjantis karas reikala
vo turėti pajėgią kariuome
nę kovai ir tai trumpiausiu 
laiku. Kai karai lietė tik 
kariuomenę, tai tokie laikai 
buvo jau praeityje, ateities 
karui turėjo būti parengta 
visos valstybės gyvenimo 
sritys. Negalima buvo ig
noruoti nei ministro, nei ei
linio piliečio. Be kariuome
nės vado, štabo viršininko 
ir štabo, buvo dar ir divizi
jų vadai, ginklų rūšių ir tar
nybų viršininkai. Jie visi 
turėjo būti į persitvarkymo

Jonas Černius

tektų darbo nutraukti dėl 
nustatyto' stažavimo įvai
riose pareigose — Černius 
atlieka pulko vado stažą.

J. Černius ne tik karo in- 
žinerius — vietovės karo 
reikalams panaudojimo spe
cialistas, bet ir generalinio 
štabo karininkas. Iš mūsų, 
t. y. 1920 metų patirties se
kė sena taisyklė: „Kai gini 
viską — nieko negini.” At
rodė kariuomenės vadovybė 
buvo nusistačiusi Černių 
šiose pareigose „užšaldyti”, 
o jo Įgytas žinias ir vėles
nes studijas įtraukti į vals
tybei ginti operacinius pla
nus.

1934 metų įvykiai — bir
želio sambrūzdis — Černių 
užklumpa 2 pėstininkų pul
ko vado pareigose — laiki
noje sostinėje. Karyboje 
laukimas nepakenčiamas — 
reikia veikti, o kai kada ge
riau laukti ir melstis. Ne
žinau kaip Černiui su malda 
būta, bet ženklo su ranka 
”down” reikėjo, jau vien iš
kilusio burbulo slopinimo 
sumetimais.

Černius nors oficialiai 
skaitėsi operacijų skyriaus 
viršininku, pareigų nebuvo 
pradėjęs. Tuometinės sąly
gos jam primetė kitas — 
Karo Mokyklos viršininko 
pareigas.

1934 metų įvykiai gen. 
št. pik. Št. Raštikį užklupo 
Šiauliuose. Pastarasis suti
kęs priimti kariuomenės va
dovavimą, žinojo kokią ka
rinę pajėgą nori turėti ir 
kas krašto saugumui reika-

darbus įjungti. Černiaus 
pareiga buvo visiems persi
tvarkymo darbams (ir į s ta-' 
tymų parengimui) vado
vauti. Jis čia pasirodė ne tik 
kaip veiklus ir sugebąs ad
ministratorius, bet ir ryž
tingas vykdytojas — vado
vavo įvairiems pasitari
mams, dirbdamas net po 
11-12 valandų kasdien. Po
sėdžiai su ginklų rūšių ir 
tarnybų vadais vykdavo va
karais ir tęsdavosi 3-4 vai. 
šituose posėdžiuose man te
ko sekretoriaus ir referento 
pareigos. Černius rodė ne
paprastą ištvermę, dabštu- 
mą, taktą, nuoseklų ramu
mą — niekad nesikarsčiuo- 
davo.

Štabo viršininkui priklau
sė ir svetimųjų valstybių ir 
savieji karo atstovai sve
tur. Santykiuose su sveti
mais generolais Černius bu
vo patrauklus, laisvai kal
bėjo keliomis svetimomis 
kalbomis. Būdamas ir impo- 
nojančiai parengtas1, Čer
nius su pagarba buvo ir sve
timųjų respektuojamas.

Kariuomenės organizaci
ja yra ginklavimo funkcija. 
Ginklavimui valstybės gy- 
nymo tarybos buvo skirta 
175 mil. litų per 7 metus, 
t. y. po 25 mil. litų kasmet. 
Taigi geriausiu atveju mū
sų kariuomenės organizaci
ja galėjo būti visumoje 
įvykdyta tik 1942 metais. 
Kariuomenei išlaikyti pa
prasta samata kasmet didė
jo. 1942 metais turėjo siek
ti 90 mil. litų. Čia neužteko 
valstybės prezidento ar mi- 
nisterio pirmininko prita
rimo, reikėjo galios ir prie-

volės vykdyti ir vėlesniems 
pareigūnams. Vienos pro
blemos turėjo būti spren-
džiamos Karo Taryboje, ki
tos — Valstybės Gynymo 
Taryboje.

Pokarinis vakarų Vokie
tijos federalinės respublikos 
ministeris pirmininkas dr. 
Adenaueris sakė: „Visi ge
nerolai prieš karus ir už ka
riuomenės reikalams lėšų 
didinimą.” Ir dar pabrėžė, 
kad tai daro visų valstybių 
generolai. Mano supratimu 
šie Adenauerio žodžiai įsi
dėmėtini jau vien dėlto, kad 
Černius buvo ne tik mūsų 
kariuomenės štabo viršinin
kas, bet ir ministeris pirmi
ninkas. Be to, jam buvo pri
metamas neprisi jungimas 
prie nacistinės Vokietijos 
karo su Lenkija, t. y. karo 
vengimas.

Kaip iš pik. Ve. Šliogerio 
knygos „Valstybės Prezi
dentas Smetona’’, seka: 
Prezidentas su ministerių 
pirmininku dėl mūsų ka
riuomenės kariauti su kai
mynais pajėgumo buvo įkri
tę į melancholiją. Dėl to 
mūsų pajėgumo, Černiui te
ko susidurti ne tik su vy
riausybės vadovais, bet ir 
su šviesuomene. Nepriklau
somybės negavome kieno 
nors sprendimu ar malone 
iš viršaus. Nepriklausomy
bę tauta pati išsikovojo sa
vo ryžtingu noru savaran
kiškai gyventi. Istoriją kū
rėme patys, iš svetur malo
nių nebuvo laukta. Artėjan
tis karas reikalavo ir tobu
lesnės valstybinės santvar
kos realizavimo. Kariuome
nė tautos veidrodis. Černius 
visą laiką ėmėsi priemonių 
kariuomenę išlaikyti arčiau 
tautos.

Buvo sukurta net visuo
menės su kariuomene suar- 
tinimo komitetas su dr. K. 
Sruoga priešaky. Tautai ne
buvo galima primesti domi
nuojančios struktūros. Čer
nius buvo už artimus santy
kius su visuomene, už visų 
ryžtą savarankiškai gyven
ti palaikymą. Į politines 
partijas iš aukšto nežiūrė
jo ir politikus respektavo.

1938 metais mūsuose pa
dėtis nebuvo žavi. Jei gen. 
Černius, kaip tvirtinama, 
Valstybės Prezidentui pasi
siūlęs į ministerius pirmi
ninkus, jei taip iš tikrų j ų 
ir buvo, tai jis tai padarė 
aplinkybių bei artimųjų 
verčiamas.

Gen. Černius kasdien tu
rėjo kontaktą su kariuome
nės vadu. Valstybės gyny
mo ir kariuomenės paren
gimo karui reikaluose nuo
monių skirtumo tarp jų ne
buvo. Be to, įvairiais klau
simais buvo parengti sam
protavimai, kai kur pava
dinti planais, kurie buvo 
kariuomenės vado patvir
tinti ir svarbesnės vietos 
kariuomenės vado ranka pa
brauktos. Būta ir skirtingų 
nuomonių. Kariuomenės va
dovybė susidariusius nuo
monių skirtumus noriai su
tikdavo persvarstyti dar ir 

(Nukelta į 8 psl.)
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tais atvejais, kai klausimai 
buvo jau svarstyti ir Karo 
Tarybos priimti. Užsispiri- 
mo niekad nebuvo. Per eilę 
metu negirdėjau: ”Mes taip 
norim ar mums taip reikia.” 

Pavojaus atvejui, per
tvarkant pasirengimo pla
nus, generolo paklausiau — 
ko norėtų ir kokie atskiri 
planai turėtų būti. Gen. 
Černius: ”Vienas planas vi
su pajėgumu ir trumpiau
siu laiku”, šitame pasaky
me aptarta ir mūsų strate
ginė padėtis. Generolas bu
vo nuomonės, kad priemo
nių gintis teks griebtis tik 
kritiškiausiu atveju.

1937 metų Kalėdoms iš 
Maskvos atvyko gen. K. 
Skučas, kuris pasisakė tu
rėjęs pasikalbėjimus su re
ziduojančiais Maskvoje ki
tų valstybių karo atstovais, 
tarp jų ir su Vokietijos gen. 
Koestringu. Esą karas tarp 
SSSR ir Vokietijos įvyk- 
siąs. K. Skučui i jo klausi
mą kas bus tas pralaimėto
jas, buvo atsakyta: „Len
kija.”

Gen. Černius: "Mums ne
bus geriau.” Kur tas karo 
židinys kils sunku buvo pa
sakyti, tačiau su naujo ka
ro žygio per Lietuvą vari- 
jantu teko skaitytis ir pasi
rengimus peržiūrėti. Karo 
Muziejaus sodelyje buvo 
mūsų Nepriklauso m y b ė s 
kovų grobis: du 155 mm 
pabūklai ir keletas lauko ar
tilerijos patrankų. Pabūklai 
tuojau iš sodelio dingo ir 
buvo artilerijos dirbtuvėse 
sutvarkyti. Dar kartą pa
tuštinti artilerijos sandėliai 
ir papildyti mobilizaciniai 
planai. Štabo viršininkas 
įsakė ir visuomenę painfor
muoti, kad kariuomenės va
dovybė padarysianti viską 
krašto saugumui užtikrinti, 
tačiau galimas ir nesiprie
šinimo atvejus. Tas buvo 
išdėstyta „židinyje” 20 me
tų Nepriklausomybės minė
jimo proga.

Skambutis. Ateinu, ir 
man tuojau generolas Čer
nius sako: ”Gautas 48 vai. 
lenkų ultimatumas. Vyriau
sybės sprendimas nežino
mas. Tuojau jspėti priedan
gą.” Lenkų ultimatumo pro
ga atsirado užmetimų ir 
priekaištų. Reikia visuome
nę informuoti. Padavus 
man ilgesni rašinj, gen. iš 
ryto jį man grąžina ir sako: 
„Pasiųsk pik. šarauskui, 
jis jau žino ką reikia dary
ti.”

Skyriaus darbo sritis bu
vo šakota, t. y. lietė įvai
rius darbus, civilines įstai
gas, karinę prievolę, intere
santus. Pasitaikydavo atve
jų kai nuomonės skyrėsi. 
Tačiau man neteko išeiti iš 
Černiaus kabineto nepaten
kintam. štabo viršininkas 
rasdavo būdą skirtingą sa
vo nuomonę pasakyti tokio
je formoje, bei ją argumen
tuoti taip, kad negalėjau ne
sutikti.

1939 metais, prasidėjus 

Vokietijos-Lenkijos karui, 
Černius buvo ministerių 
pirmininku. Lietuva pasi
skelbė laikysiantis tame ka
re neutraliai. Gi pasiūlymų 
ir patarimų netruko esant 
progai atsiimti ir Vilnių. 
Vokiečių okupacijos metu 
Černiui teko būti kryžmi
nėje padėtyje — tarp sa
vųjų ir vokiečių. Dalis sa
vųjų ir vokiečiai jam priki
šo, kad jis neprisidėjo prie 
vokiečių karo su Lenkija, o 
kiti, kaip jis buvo SSSR ar
mijos generolas.

Gynimasis nėra lengviau
sia kariavimo forma, čia 
įeina dėsnis: „laukti ir žiū
rėti.” Vyriausybė pasiskel
bė „lauksianti”, bet niekur 
nepasiskelbė kaip ilgai ji 
žiūrės. Pralaimėti nenori ne 
tik vadai, bet ir kariuome
nė. Kas įvyksta su tauta 
kai karas pralaimimas — 
visi gerai žinome. Visos 
tautos iš generolų reikalau
ja karus laimėti, ir jei ne
galima — vis tiek laimėti, 
su paskutiniu kareiviu. Mū
sų karo vadovybė gerai ži
nojo kariaujančių pusių pa
jėgumą ir mums karo lai
mėjimų galimumus, o prisi
dėti prie tų, kurių laimėji
mas abejotinas , tautai 
reikštų pražūtį.

Lenkijai karą pralaimė
jus, Lietuvai susitarus su 
SSSR dėl įgulų ir tarpusa
vio pagalbos, gen. J. Čer
nius buvo atleistas nuo mi
nisterio pirmininko parei
gų ir grąžintas į kariuome
nę brigados vado teisėmis 
prie kariuomenės štabo vir
šininko.

Tenka pasakyti, kad lie
tuvių tautos istorijoje į 
Lietuvą svetimos įgulos bu
vo įvestos ne pirmą kartą. 
Buvo atvejų, kai jos buvo 
ir likviduotos, taigi patir
ties būta, šiuo kartu, pasi
rašius su SSSR susitarimą 
ir SSSR įguloms išsidėsčius 
Lietuvos teritorijoje, Lietu
va atsidūrė visiškoje SSSR 
malonėje.

Kai gen. Černius sėdėjo 
savo kabinete ir peržiūrinė
jo operacinius planus, ku
riuos reikėjo pertvarkyti ir 
priderinti naujoms susida
riusiomis sąlygomis, įvyko 
staigmena — kariuomenės 
vado vietą užėmė div. gen. 
V. Vitkauskas, o gen. Čer
nius turėjo išvykti į Vilnių, 
I-sios divizijos vado parei
goms.

Lenino paskelbtas dės
nis: Viskas teisėta, teisin
ga, moralu ir etiška kas 
stiprina sovietų santvarką
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REPAIRMAN
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Contact D. L. Beaver
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— mums buvo svetima. Ir 
su šitomis visiškai mums 
svetimomis moralinėmis pa
žiūromis, pirmiausiai teko 
susidurti gen. Černiui san
tykiuose su SSSR įgulų va
dais.

Lietuvą įjungus į SSSR, 
div. gen. V. Vitkauskas ta
po 29-tcr teritorialinio kor
puso vadu, brg. gen. J. Čer
nius — štabo viršininku. 
Man teko abiejų generolų 
patvarkymus vykdyti. Ten
ka šiuos du vadus nors 
trumpais bruožais palygin
ti. Vitkauskas, nors buvo 
save sudrausminęs, tačiau 
kritišku metu, ar iš šalies 
sugestijonuojamas — karš
čiuodavosi, jaudinosi. Kai 
tuomet klausdavai, ar gali
ma ką nors taisyti ar padė
ti, — atsakydavo: „Nieko, 
tik galima daugiau pakenk
ti.” Černius elgdavosi ki
taip. Jis nesijaudino, nesi- 
karščiavo, nors ir būdavo 
pagrindo iš lygsvaros išeiti. 
Černius visada rasdavo iš
eitį — tuojau susidarydavo 
sprendimą ar siūlymus.

1973 metais parašiau J. 
Černiui laišką su tikslu ati
taisyti įvairius mūsų spau
doje klaidžiojimus, kurių 
arba visai nebūta, arba įvy
kę kitaip. Kovo 7 d. Čer
nius man atsakė draugišku 
laišku, iš kurio vieną pa
straipą cituoju: „Rašyti ką 
nors spaudoje, kad ir apie 
Vitkauską, tikslo nepasieks
— bus dar daugiau polemi
kos ir priekaištų. Jau ir taip 
per daug kledėjimų”.

Vadovaudamasis Černiaus 
išdėstyta pažiūra, kad ne- 
sukelčiau polemikos nuo to
limesnių įvykių aprašymo
— susilaikysiu.

1941 metais vasarą, man 
grįžus į Kauną, kreipėesi 
Radiofono direktorius, esą 
iš Reicho užsienių reik, mi
nisterijos yra atvykęs aukš
tas pareigūnas ir prašo in
formacijų kaip įvyko 29-jo 
korpuso sovietizacija. Krei
piausi į Černių ir prašiau 
patarimo. „Matei kaip bu
vo, nieko nekaltink’, buvo 
jo atsakymas.

Bendrai turiu pasakyti, 
kad gen. J. Černiaus ir šei
mos gyvenimas nebuvo ro
žėmis klotas. Lietuvoje, ne
priklausomybės laikais bu
vo perkrautas darbu, trem
tyje skaudžiai pergyveno 
dukters mirtį. 1973 metais, 
velionies žmoną ištiko šir
dies priepuolis, nuo kurio ji 
jau nebeatsitaisė. Gi pats 
gen. Černius mirė vėžio iš
kankintas.

Ilsėkis, mielas bičiuli, ra
mybėje.

PIRMOSIOS GYVENIMO 
DIENOS BRAZILIJOJE

(6) FELIKSAS RALICKAS

Kelias ėjo šalia 
miško, dar pirmą sykį šioj vietoj. Milžinai medžiai api
pinti nuo šaknų iki viršūni; žydinčiais vijokliais. Už miš
ko didelė pakalnė. Jau iš tolo pamatėme vingiuojančią 
upę. Tilto jokio nėra persikelti į aną pusę. Einame per 
kietą žolę paupiu. Vanduo murzinas, pilnas drumzlių. Ne
toli iš upės kranto iškilo du tukanai. Kad tik krokodilų 
nebūtų, kažin kuris išsitarė. Dar paėję toliau, mūsų lai
mei, radome nelaibą medį pervirtusį skersai upę, bet 
pereiti turėjome gauti kokią kartelę pasiremti. Išsitrau
kėme peilius iš makščių ir greit išsipiovėme iš netoli 
augančio bambuko krūmo karteles ir jų pagalba per
ėjome į antrą pusę. Ėjome galvijų išmintu taku per pla
čią lygumą, kurioj augo išsiskirstę mažos kokuso riešutų 
palmės. Priėjome prie vienos palmės: ant žemės buvo 
daugybė nukritusių riešutų; prisirinkome daugybę ir 
ėmėme ieškoti akmens. Na ir apversk visą žemę, bet ak
mens nerasi. Ir kai priėjome vėl prie upės, kurią buvome 
palikę jau už kokio kilometro, radome trupančios uolos 
gabalus. Ką darysi, nusinešiau ir tuos gabalus. Deja, tik 
kelis riešutus tesudaužėm ir uolos sutrupėjo į šmotelis. 
Bet riešuto luoba, bent colio storumo, o branduolis sulig 
mažos pupos grūdų didumo. Bet vistik visiems teko ra
gauti palmės riešuto.

Kuomet lyguma kilo į aukštą kalną, radome kelią ir 
nutarėme juo keliauti. Užėjome ant kalno, sustojome 
pasidairyti aplinkui. Saulė jau buvo pakilusi. Oras buvo 
švarus ir matėsi puikiausiai iki pat horizonto, čia pat 
žemai tęsėsi tik ką palikta mūsų lyguma, per kurią iš tolo 
matėsi vingiuojanti mūsų pažįstamoji upė. Už lygumos 
berybė kavos jūra ir mažas plantacijos kaimelis, dar to
liau kalnai, pakalnės ir vėl kalnai ir dingsta toliman ho
rizonte. Antroje pusėje matėme didelį mišką. Pasilsėję 
leiromės miško linkui. Niekur dar nebuvom sutikę jokio 
žmogaus. Apžiūrėjome savo ginklus ir rengėmės į tamsų 
mišką. Iš lengvo žengėme siauru keliu, tik kažin kas 
aukštai lyg sučypė ir sujudino šakas. Visi pakėlėme gal
vas ir pamatėm katės didumo kelios beždžionės ilgauo
degės. Jos pajutę mus, čypė ir šoko per šakas į miško 
gilumą, ir dingo mūsų naujas įspūdis. Pataisę besmun
kantį ūpą drąsiai slinkome per mišką. Paėję kokį kilo
metrą atsidūrėm nedidelėj aikštėj, kur augo kukurūzai 
jau prinokę, čia pat šalę kelio augo keli jau mums pa
žįstami mamono medžiai pilni vaisių. Kelis nusiraškėm, 
bet valgyti dar negalėjome, nors žinojom — vietiniai 
labai brangina, kaip gerą vaisių. Kukurūzų laukas rodė, 
kad čia turi būti gyventojų. Ir iš tikrųjų, kai išėjome į 
kelią, už kukurūzų pastebėjom du gretimu vienkiemiu 
šalę kelio. Aplink trobas augo daugybė apelsinų medžių 
ir daugybė geltonų vaisių. Būtinai nutarėme nusipirkti 
apelsinų. Vietos papročių kurį išmokome iš savo kaimynų, 
priėjome prie vartų ir aš paplojai delnais. Išėjo baltos 
rasės ginkluotas žmogus, paskui jį moteris ir pulkas vai
kų. Būta italų tautybės žmonių „Bondia, bondia” pasi
sveikiname. Norime pirkti laranžių, — sakau aš jam, ir 
jis atnešė apie penkiasdešimt vaisių už 200 reisų. Visi 
nustebome, nei vienas netikėjome, kad tai bus tik už du 
šimtu reisų. „Visi” atsakė italijonas, kai aš pagaliau pa
klausiau, nerasdamas kitos išeities. Visi surinkome savas 
nosines ir surišome į jas visus apelsinus.

Užmokėję atsisveikinome ir nuėjome sau keliu. Ge
rokai paėję susiradome patogią prie kažinkokių medžių 
pavėnios vietą ir pradėjome peiliais lupti apelsinus. Daug 
suvalgėme, bet ir daug liko. Surišome į nosinę ir dar 
pasilsėję ėjome toliau. Ilgai ėjome keliu, daug miškų ir 
tuščių vietė praėjome. Kelis kartus ir naujų kelių užti
kome. Kur manėme galėsią paklysti grįžtant,.darydavome 
ženklus.

Kai mes ramiausiai baigėme išeiti iš miško, staiga 
išgirdome baisų triukšmą. Lyg kelių šimtų arklių bėgi
mas, ir kas kart artėjo į mus. Sustojome ir rimtai susi
rūpinome, laukėme ir manėme jau turėsime pavartoti 
savus ginklus. Bet staiga bildesys sumažėjo ir greit visai 
nutilo. Tada baigėme išeiti iš miško ir prieš mus buvo 
dratų tvora, o ant kelio vartai, prie kurių tik ką buvo 
perjojęs vietinis žmogus. Jis jojo ant mulo, jo balnas 
buvo didelis, apdengtas kalinkokių geltonai dažytu kai
liu. žmogus buvo apsivilkęs baltais drabužiais be švarko, 
už jo diržo kabojo smailasis „facas”, kitas platus ir di
desnis „facas”, ir dvivamzdis- revolveris. „Garušia”, buvo 
basas ir ant vienos kojos turėjo prisirišęs didelį dantuotą 
pentiną. Jojo risčia ir vis smagino „būrą” su nagaika arba 
suduodamas „būro” pašonėn savo pentinu. Prajodamas 
pro mus, pridėjęs ranką prie skrybėlės pasveikino „Bom 
dia”.

Tik dabar siupratom tą bildesį, kuris buvo mus iš- 
gazdinęs. Toliau į šalį pamatėme didoką bandą galvijų-,
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KAS BUVO? - KAS YRA? - KAS BUS?

A.A. DETANTE
JŪRATĖ STATKUTĖ-DE ROSALES

"Šioje amžinojo poilsio 
vietoje guli Detente. Gimė 
1953 metų kovo 1 d. Mirė 
1971 m. kovo 8 d."

Pažvelkime tikrovei i 
akis. Detentes gyvavimas 
niekad nepriklausė nuo 
JAV-bių. Detente atsirado 
Stalino mirties dieną, kai

naujiems sovietų valdo
vams iškilo būtinas reika
las stabilizuoti savo valdžią 
ir teko remtis vakarais bei 
palaipsniu tarptautiniu at
lydžiu.

1953-1971 metų laikotar
pyje šansai priaugti prie 
palaipsnio rytų-vakarų blo- 

kurie dar tebestovėjo galvas iškėlę ir žiūrėjo mūsų lin
kui, jie mat ganėsi' arti kelio ir šis raitelis juos pabaidė 
ir jie ėmė bėgti tolyn. Sustodami, žiūrėjo ar dar yra pa
vojus, kai mes perėję ir uždarę vartus pajudėjome eiti, 
jie vėl pasibaidę ir pastatę ausis bėgo tolyn darydami 
tokį pat smarkų bildesį ir pabėgėję sustojo, vikriai atsi
gręžę pastatė ausis ir žiūrėjo į mus. Dabar mes galėjome 
puikiai matyti beveik laukinių "zebu” bandą. Dideli gy
vuliai, ragai labai smailūs ir ilgi, buvo ir visai be ragų. 
Karvės turėjo po didelę kuprą ant pečių, o jaučiai turėjo 
dvi, vieną ant sprando, kitą ant pečių. Sako, kad kai kada 
esą pavojingi. Bet dabar mes tolome nuo jų ir jie visai 
nusiramino ir nulenkė galvas į žolę.

Jau buvo vidurdienis. Mes vis keliavome toly ir tolyn, 
ar nepamatysime kokio miestelio, bet miestelio, kaip nėr 
taip nėr. Pykome už tą nelemtą išgąsti su zebu banda. 
Jei ne jis nors būtume tą sutiktąjį raitelį paklausę apie 
miestelio buvimą. Pradėjo troškinti troškulys. Nors tu
rėjome apelsinų, bet jie mažai tegalėjo ką pagelbėti.

Dar ilgai ėjome. Kai užėjome ant vieno aukšto kalno 
ir nutarėm grįžti atgal, staiga išgirdome lyg dainos bal
sas; iš pradžių viskas liejosi draugėn, paskui aiškėjo ir 
kai nustebę užgniaužėme kvapą ir išsižioję ėmėme klau
syti, jau pažinome tikrą lietuvišką meliodiją, kurios at
skirų balsų vistik negalėjome atskirti, ir taip kartojosi 
keletą kartų.

Tikrai čia turėsime rasti lietuvių, tvirtinau aš ir visi, 
žinoma, pritarė. Paėję keliu, pamatėme žemai pakalnėj 
raudonų stogų kaimelį, kur matėsi, kad krutėjo žmo
nės. Bet pakalnė buvo toj vietoj labai stati ir apaugusi 
neįžengiamais, labai susipynusiais krūmokšniais kurie 
buvo nuo pat šaknų iki viršūnių smailiais dygliais apau
gę, kad jokiu būdu nebūtų galima praeiti sveikais rūbais 
ir nekruvinomis rankomis. Aš vedu, — būtinai turime su
rasti kelią į pakalnę, ir juos surasti ir su jais pasikalbėti, 
juk jau keli mėnesiti praslinko kaip mes nematome kitų 
lietuvių. Daug kelio reikėjo mums pereiti iki pakol, apėję 
kalną, patekome į kaimą. Buvome girdėję, kad esą tokių 
plantacijų, į kurias nesą galima įeiti iš kitų plantacijų 
kolonistams. Todėl prisiartinę prie pirmos trobos, pa
klausėme ten sėdinti pusiau juodą žmogų ar galima įeiti.

— "Dėl ko ne, čia yra jūsų tautiečių". Tuomet jau 
laisvai drožėme į kitą galą kaimo. Dar nebuvome nuėję 
iki pusės kaimo kai čia pat išgirdome armoniką, berė- 
žiant lietuvišką polką. Mus sutiko keletas lietuvių. Kaip, 
iš kur, ar seniai ? Tik pylė mums iš visų pusių klausimus. 
Tuojau traukė vidun trobos ir vaišino, siūlė kiek nori 
"pingos" — degtinės. Išsikalbėjome, išsiaiškinome. Jų 
jau esama daugiau metai Čia. Jau esą įsigyvenę ir turi 
kai kurie po kelias kiaules, vištų pulkus, bet nežiną, ar 
būsią daugiau, ketiną važiuoti į miestą ir t.t. Klausėme, 
ar nežiną apie einantį Sao Paulo lietuvišką laikraštį. Gir
dėję, bet nežiną. Pasikalbėjome, pasiskundėme likimu ir 
mes ruošėmės atgal namo. Pasilikit, pemakvokit, čia pa- 
vakaruosim, pašoksim, kalbėjo viena lietuvaitė. Nesuti
kome ir prisiminę savo kelionės nepasiektą tikslą, klau
sėme apie čia esantį miestą. Atsakė, kad čia nesą jokio 
miesto. Na, tiek to, bet vistiek turėsime naujienų parėję 
papasakoti, širdingai atsisveikinę, dar mus palydėjo iki 
kaimo galo, išsiskyrėme.

Saulė jau1 seniai buvo persiritusi per vidurdienį. Suži
nojom, kad iki mūsų plantacijos yra apie 15 klm. Skubė
jome. Kai kur buvo labai gerai mūsų padarytieji ženklai. 
Dar nebuvome prie upės, kai jau sutemo. Patamsyje ne
pamatėme, kad būta dviejų kelių ir mūsų pasukta į kitą 
kelią, ir kai priėjome upę, be galo nustebome pamatę 
prieš save medinį tiltą. Argi paklydome? klausėmės vie
nas kito. Eiti reikėjo ir ėjome. Kaip pradžiugome, kai 
priėjome prie to paties miško, kurio pakrašty eina tas 
pats kelias, kuriuo atėjome, tik mūsų dienos metu netei
singai įsižiūrėta ir pasukta į šalį.

Kuomet grįžome į kaimą, radome savuosius jau susi
rūpinusius, belaukiančius. Visi susirinko mūsų nuotykių 
klausytis.

(Iš leidinio "Lietuvių imigracijos Brazilijon penkias
dešimtmetis 1926-1976”).

kų sistemų suartėjimo ir 
bendradarbiavimo buvo rea
lūs, nes jie rėmėsi apčiuo
piamais, sovietų imperijos 
gyvavimui būtinais, reika
lavimais. Vincas Rastenis 
buvo visu 100 teisus, kai 
jis anuomet įrodinėjo, kad 
mes turime visais būdais 
atlydžio laikotarpį išnaudo
ti mūsų interesams. Kuo 
gal tik galima nustebti, tai 
JAV užsienio reikalų sekre- 
tariato anuometinė trum
paregystė ir nesugebėjimu 
silpną Kremliaus valdovų 
padėtį panaudoti stipraus 
detentes pleišto įmu Šimui į 
Sovietų imperiją.

Minėdama kokiu būdu 
50tame dešimtmetyje lietu
vių tauta įrodė savo gajumą 
ir prisikėlė kaip Feniksas iš 
pelenų su naujai atgimusia 
tautine sąmone, stebėjausi, 
kokiu instinktyviai sinchro
nizuotu būdu anuometinėje 
Lietuvoje savaime susijun
gė į bendrą krūvį trys skir
tingos jėgos: grįžtantieji 
tremtiniai, siunčiama mate
rialinė pagalba iš vakarų ir 
naujas vietinis prieauglis 
pačioje Lietuvoje. Turime 
pripažinti, kad mes tuomet 
parodėme kur kas greitesnę 
orientaciją, negu pa v. Wa- 
shingtono užsienio politikos 
planuotojai.

Deja, tikros, kiek sovie
tams įmanoma sąžiningos, 
detentes galimybės dingo 
tuomet, kai vak. Europa nu
lenkė galvą prieš žibalo tie
kimo blokadą ir sutiko su 
pirmuoju naftos kainų dras
tišku pakėlimu. Tą dieną, so 
vietams lyg iš dangaus nu
krito į rankas pasaulio kon
trolės raktas. Tai įvyko 
1971 metų pradžioje. 1972 
metais parašiau eilę straips
nių (Klausimai be atsaky
mų) ir aptariau naujai su
sidariusią pasaulinę padėtį.

Klausimuose be atsaky
mų teko numatyti pono De
ficito ir jo dukters, panelės 
Infliacijos viešpatavimą va
karų pasaulyje sekančių 
10-ties, 15-kos metų bėgy
je. Pamenu, kad rašant 
Klausimus be Atsakymų, 
pats nurodymas, jog JAV 
turės stambų deficitą išro
dė neįtikėtinas, šiandieną, 
praėjus vos penkiems me
tams jau priėjome prie to
kio taško, kad pačios JAV 
sąmoningai didina deficitą 
su tikslu pristabdyti recesi
ją: prez. Carterio numaty
ta mokesčių ir išlaidų politi
ka, JAV valdžios apskaičia
vimais, įneš 75 bilijonų de
ficitą į JAV 1977 metų biu
džetą.

Rašytuose 1972-ais me
tais straipsniuose numa
čiau, kad naujai susidariu
sios padėties progresija už
truks maždaug 10-15 metų. 
Vėliau, rasit 1973-iais me
tais rašytuose straipsniuo
se, vėl priėjau išvados, kad 
patogiausias sovietams mo
mentas suduoti JAV-bėms 
stipriausius ekonomi n i u s 
smūgius išsivystys 80-ųjų 
metų dešimtmetyje, kai 
JAV stovės giliausio defici
to punkte, o naftai atomi

į Užsisakykite knygą į
S LIETUVIU DAINOS I 
8 AMERIKOJE
B Surinko ir suredagavo Dr. JONAS BALYS. į

H Antrasis rinkinys: Lyrinės meilės, papročių, j
B darbo, švenčių ir pramogų dainos. 3
S Knyga turės apie 400 psl. ir 702 dainas su aiš- j
g kinimais, bibliografija, angliška santrauka ir kt. 8 
B Spausdinimas jau įpusėtas. Užsisakant iki spa- J
JĮ lio 1 d. kaina $6 (cėliau bus $8). Užsakymus siųsti: j 
fi LITHUANIAN FOLKLORE PUB., 1105 Chis- S 
B well Lane, Silver Spring, Md. 20901 1
g Pastaba: Yra daug dainų užrašytų iš Cleve- j
n lando lietuvių 1949 m. į

nio ar solarinio pakaitalo 
dar nebus išvystyta plačių 
mastu (pagal JAV žinovų 
viešus pranešimus, naftos 
pakaitalai bus įmanomi tik 
90-tame dešimtmetyje).

Prieš penkis metus jau 
pakartotinai minėjau savo 
straipsniuose, jog vakarų 
valstybėse deficitas ir in
fliacija iššauks vidinę su
irutę ir suteiks komunis
tams galimybę laimėti rin
kimus. Tokios galimybės 
pavyzdžiu anuomet stačiau 
Italiją, šiandien, Italijos ir 
Prancūzijos rinkimai anuo
metinį mano spėjimą nejau
kiai patvirtino.

Jei deficitas ir infliacija 
priverčia ne vieną kultūrin
gą vakarų Europos valstybę 
kristi kaip prinokusiam 
obuoliui į sovietų sterblę, 
ką bekalbėti apie vadinamą
sias "trečiojo pasaulio" naf
tos neturinčias valstybėles, 
kurių kasmetinių einamo
sios sąskaitos deficitų ben
dra suma svyruoja tarp 30 
ir 40-ties bilijonų dolerių į 
metus. Pasižvalgykime.

Pietų Amerikoje, pasku
tinių kelių metų bėgyje so
vietų artimos draugystės 
pusėn pasuko Peru ir Britų 
Guyana. Nežmoniškas pra
siskolinimas ir infliacija pa
statė Urugvajų ir Argenti
ną ant civilinio karo krašto. 
Nepakeliami ekonominiai 
sunkumai' iššaukia kaskart 
didesnę politinę įtampą Ko
lumbijoje.

Afrikoje, sovietams pri
jaučiančių kraštų išdygo 
kaip pupų: Mali, Niger ir 
Nigerija, * Ghana, Congo,

Uganda, Tanzanija, Zam
bija, Mozambike, Madasga- 
karas, Etiopija. Visiškai so
vietų žinion perėjusių kraš
tų tarpe randasi trys įspū
dingai strateginiuose punk
tuose slypinčios valstybės:
(1) Guinėja su sovietų ba
zėmis kontroliuojančiomis 
Pietų Atlantą ir priėjimą 
prie Gibraltaro sąsiaurio;
(2) Angola, kuri, sujungta 
su prijaučiančiomis Zambi
ja ir Mozambike gali kada 
tinkama izoliuoti Pietų Af
riką apsukantį vandens ke
lią į Ameriką ir Europą 
(tuo keliu kasmet gabena
ma 350 milijonų tonų naf
tos), ir (3) Somalija, kuri 
kontroliuoja įplaukimą į 
Raudonąją Jūrą ir tuo pa
čiu į Suezo kanalą.

Azijoje, padėtis yra žy
miai painesnė, nes ten mai
šosi kinų ir sovietų antago- 
niškos įtakos. Tačiau ir ten 
randame keletą šiurpių "de
tentes" aukų, nes prie Pietų 
Vietnamo likimo tenka dar 
pridėti nežmoniškas Cam- 
bodijos kančias.

Detente? Jos senai nebė
ra gyvos. Teliko tuščia de
tentes iškamša, kurią sovie
tai laiks nuo laiko perdažo 
naujomis spalvomis ir jau 
šeši metai kaip vartoja 
"let’s pretend" politikos 
tikslais.

AUTOMATIC SRCEW 
MACHINE 

Foreman 
SECOND SHIFT

Conomatic experience necessary. High 
hourly rate. Call or apply:

S & K SPECIALTY CO.
685 M1NER ROAD 

HIGHLAND HTS.. OHIO 
216-473-0100

(29-1 i)

TOOL MAKERS
MINIMUM OF 4 YEARS EXPERIENCE REQUIRED.

MACHINE REPAIR 
TOOL and GAUGE 

INSPECTORS 
JOURNEYMAN ONLY

TOOL MAKING OR TOOL AND DIE BACKGROUND 
REQUIRED.

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 
MONDAY THROUGH FRIDAY

DETROIT TANK PLANT
28251 VAN DYKE 

WARREN, MICH. 48090 
or call 313-497-1663

A CHRYSLER
CORPORATION

An Equal Opportunity Employer
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INDIJOS VANDENYNAS IR MASKVA
Maskva turi šimtus jūros 

uostų. Beveik visi jie karais 
gauti carų eroje. Tiktai Pa
baltijo uostus Maskvai pa
dovanojo Ribbentropo - Mo
lotovo pasiglebėsčiavimas. 
Daug sovietinių jūros uostų 
pateko i griežtą, neįžengia
mą zoną. Tai uostai, kur 
yra povandeniniai laivai, 
karinės bazės ir didelės jų 
paslaptys.

Dabar Maskvai naujas 
rūpestis dėl naujo vandeny
no uosto. Tai sovietinės 
spaudos riksmai apie Jung
tinių Amerikos Valstybių 
uostą Diego Garsijos salo
je Indijos vanenyne.

Ta mikroskopiška sala 
nepriklauso Maskvai, nei 
tas uostas yra sovietų val
domas, bet sovietinė spau
da didžiai nepatenkinta, 
kam Jungtinės Amerikos 

Dana Araitė ir Jurgis Janulaitis sukūrę lietuvišką šeimą 
š. m. liepos 23 d. Los Angeles, Calif. Sutuoktuvės Įvyko Šv. 
Kazimiero parapijos šventovėje. L. Kanto nuotr.

1977-78 EKSKURSUOS I 
LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
rugsėjo 18 — $838.00 (viena savaitė) 
rugsėjo 7 — $1158.00 (dvi savaitės) 
gruodžio 21 — $999.00 (dvi savaitės)

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) I VILNIŲ SU 
PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO

Kaina nuo $640.00.
Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesį,

1978 — vasario, kovo ir balandžio 
mėnesiais.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su 

papildomu mokesčiu, New Yorke.
PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBIECT 

TO CHANCES AND/OR GOVERVENMENT APPROVAL.

Valstybės stato ten, Diego 
Garsijos saloje jūrinę bazę.

Sovietų spauda "nema
to”, kad be saiko išplėstam 
SSSR karo laivynui žūtbū
tinai reikia bazių ir kad to
kių bazių jis gauna Vidur
žemio jūroje. Jeigu išvaro 
Egiptas, Maskva pasistato 
karo laivus Kretoje, Libijo
je, Alžire. Tai jie nevadina 
grėsme pasaulinei taikai, 
nei agresijos veiksmu.

Mažytė sala Indijos van
denyne tapo reikalinga JAV 
karo laivynui, nes tai buvo 
paskutinis JAV postas da
bar apleistame šiame sekto
riuje. Amerika neteko savo 
bazių Vietname, buvo išgui
ta iš Siamo. Didvalstybė ne
gali likti be kontrolės van
denyne, kuris jai gyviniai 
reikalingas. Bet tai aštriai 
susikerta su Maskvos ape

titais kaip tik Indijos van
denyną kontroliuoti. Juk 
tais jūros keliais Maskva 
tiekia ginklų Rytinės Afri
kos valstybėms, naujiems 
Maskvos satelitams: Etio
pijai, Mozambikui ir tper 
šiuos kraštus aprūpina Cen
trinę Afriką. JAV bazė ma
žytėje Diego Garsija saloje 
tampa sovietams lyg šašas 
ant nosies.

Tad, Maskvai laiminant, 
mikroskopiškas valstybinis 
afrikinis naujadaras, Šri 
Lankos respublika, imasi 
iniciatyvos išvyti ameriko
nus iš Diego Garsijos salos. 
Šri Lankos deputatai Jung
tinėse Tautose skelbia In
dijos vandenyną ”taikos zo
na”!

Jeigu žvejybos teisės ne
siekia ir 200 mylių nuo 
kranto, Šri Lankos respub
lika (prosovietinis sateli
tas) imasi tvarkyti visą In
dijos vandenyną, tuos plo
čius, kurie nuo Šri Lankos 
nutolę už tūkstančių mylių. 
Ir tuoj pat sovietinė spauda 
rimtai nagrinėja toki planą, 
respektuoja Šri Lankos ini
ciatyvą, reikalauja jam pri
tarti. Tuo tarpu tas planas 
dar nė iš vietos. Bet Mask
va čia šaudo stambiausio 
kalibro propagandos pa
trankomis.

Karinė JAV-ių bazė Indi
jos vandenyno, tvirtina 
Maskva, yra grėsme pasau
linei taikai. Maskva užgina 
Amerikai teisę kontroliuoti 
jūros kelius, kurie valsty
bei gyvybiškai reikalingi, 
bet nutyli, kad tokia pat 
kontrolės politika jai rei
kalinga Viduržemio jūroje, 
kad Baltijos ir Juodoji jū
ros jau paverstos sovieti
niais ežerais.

INSPECTOR 

LINE OR FINAL

MUŠT HAVE MACHINE TOOL 
EXPER1ENCE.

EOUAL OPPORTUNITY EMPLOYER.

GENERAL TOOL 
COMPANY 

Landy Lane, Reading, Ohio
(25-31)

Forge Shop
New shop in Claremore, Oklahonia 

REQUJRES: 
HAMMER OPERATORS 

Board experience preferred 
For Ist and 2nd Shift.

Steady work, and frinue benefits. 
Apply call or ivrite to: General Mgr. 

KYLE FORGE CO.
1400 INDUSTRIAL BLVD. 

CLAREMORE. OKLAHOMA 74017 
918-341-4663

. (27-40)

MAINTENANCE MAN 
Applicant mušt have completed an 
approved apprenticeship program or 
have journeyman card or have mini
mum 6 years expericnce in trade. 
Foundry background desirable būt 
not necessary. Fringe benefits in- 
clude pension, vacation. insurance, 
cost of living, paid holidays.

An Equal Apportunity Employer 
EATON CORPORATION.

Foundry Division,
700 E. Huron.

Vassar, Mich. 48768
(25-31)

1977 m. rugpiūčio 11 d.

Bronius Budriūnas

VALIO! ILGIAUSIŲ METŲ!

2. lio.---------
va-lio!-------- giau - šių V
va —lio!-------- Lai - min - gų (f
_  užbaiga y

va - lio! 
va — lio!

me - tų

va - Iro, va — lio!

3. Va - lio,

Kovokime su mūsų papročiais užsilikusiomis svetimybėmis 
ir vietoj "Ilgiausių Metų” dainuokim komp. Br. Budriūno su
kurtą "Valio! Ilgiausių Metų!”

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4^114

Mažeika 5/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PIPEFITTERS
PIPE VVELDERS 

INSTRUMENT FITTERS 
IRONVVORKERS 

WELDERS 
SANDBLASTERS 

SPRAY PAINTERS 
MILLVVRIGHTS

For Buckeye Cellulose Corporaiton. Annual plant stutdcwn. September 
12th thru 22nd. 10-HHour days, time & half for overtime. Travel 
allovvance. Call collect Monday thru Friday,

904-584-3311
E. M. WATKINS & COMPANY 

PERRY, FLORIDA

An Equal Opportunity Employer

ppp? Al
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Constance Perotti:

"Peoples and Cultures - yra 

clevelandiečių būdas atžymėti jų 

etninio paveldėjimo turtingumą.”

CLEVELAND TRUST
Raskite ką nors jūsų siekiui.

Amparo de Herandez, 
Shop-in-the-Flat s 

vedėja, kabina 
krautuvėje 
”macrame”.

”šis miestas turi tikrai daug ką sifily t i. Clevelande yra 90 etninių grupių. Peoples 
and Cultures duoda galimybę clevelandie ciams tai išmėginti”, sako Constance Perotti, 

Peoples and Cultures Executive Director.
Peoples and Cultures yra non-profit organizacija įsikūrusi 1971 m. pripažinimui 

daugelio etninio pagrindo ir tautybių Clevelande. Vienas iš pagrindinių jos pro
jektų yra Shop-in-the-Flats. ”Tai vieta kur amatininkai gali išstatyti tra

dicinius paveldėjimo sugebėjimus. Jau dabar ten yra atstovaujama 50 
grupių”, sako Connie.

Peoples and Cultures na u jausiąs užsimojimas yra World-in-Your- 
Backyard Tours, kurį dalinai remia Gund Foundation. ”Mes tikimės 
apie 100 aplankymų šiais metais į italų, slovėnų ir ispanų bendruome

nes tarp kitų, šių aplankymų grožis yra jų asmeniniame būti vie- 
nas-iš-mūsų-tiliuje. Lankytoja; iš tiesų parsineša į namus iš tų lan
kymų dalį kultūros.” Cleveland Trust sveikina Peoples and Cul
tures darant Clevelan dą geresne vieta gyventi.

Velykinių kiaušinių marginimas yra ukrainiečių tra
dicija. Taras Kowcz, Case Western Reserve teisių studen
tas, išmoko juos marginti iš savo motinos būdamas mažas.

Constance Perotti rodo 
Cleveland Trust Ter- 
minal-Prospect sky
riau vedėjui išstatyta 

Shop-in-the-Flats 
lietuvių medžio 

drožinį ”Palangos 
Juzė”.
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PADĖTIS ISPANIJOJE
Po keturiasdešimt viene- 

rių Francisco Franko dikta
tūros metų, vykusiai ma
nevruojant karaliui Juan 
Carlos, Ispanija galėjo ir 
sugebėjo prieiti prie demo
kratinio tvarkymosi: daly
vauti demokratiniuose rin
kimuose j dviejų rūmų par
lamentą, susidedanti iš Se
nato ir Kongreso. Karalius 
Juan Carlos sugebėjo pra
stumti pereinamąjį nuo dik
tatūros iki rinkimų periodą 
gabiai ir toli pramatančiai. 
Jis pasitikėjo sveiku Ispa
nijos žmonių protu ir išėjo 
laimėtoju. Parlamentas pri
sipildė laisvai išrinktų at
stovų.

Rinkiminė kampanija 
praėjo įprastos demokrati
nėse valstybėse Įtampos 
ženkle. Vyko susirinkimai, 
siautėjo propagandos sūku
riais, miestų sienas ir tvo
ras uždengė priešrinkimi
nės afišos. Per spaudą, ra
diją ir televiziją partijos 
skelbė savo programas ir 
nesigailėjo, kaip Ameriko
je, neįtikėtinų pažadų. Pu
vo legalizuota Ispanijos ko
munistų partija. Iš pačios 
Maskvos atbildėjo apie 90 
metų sulaukusi ispanų ko
munistu "madona”, su tiks
lu praeiti į Parlamentą ir 
atidaryti, seniausiojo nario 
teisėmis, pirmąjį Parlamen
to posėdį. Komunistai mar
gavo miestų gatvėmis, gie
dojo savo jau nuvalkiotą In
ternacionalą. Neo fašistai ir 
nuosaikūs marksistai pakė
lė galvas. Prie Franko už
draustos baskų ir katalonų 
kalbos skambėjo rinkimi
niuose mitinguose ir buvo 
girdėti, dabar jau legalizuo
tų, kalbų apie separatizmą.

Kas vyko per rinkimus 
buvo tik košmaro sapnas 
f Tankistams ir neišpasaky
tai didingame uolos mauzo
liejuje besiilsinčiam gene- 
ralissimui. Vienok taip bu
vo — ir nebuvo kraujo, nu

JOURNEYMEN
M/F)

FRIGIDAIRE OFFERS YOU

kautųjų, įkaitintųjų. Ispa
nija išlaikė žmonių politi
nės brandos egzaminus.

Adolfo Suaręs surinko 
daugumą Senate ir sustojo 
netoli daugumos Kongrese. 
Jis yra tam tikra Franco 
atšvaista, bet žmonės pati
kėjo gerais jo norais, jo po
litine platforma, kuri pa
remta nuosaikumu ir tole
rancija. Su šiais tvarkymo
si elementais ispanų tauta 
geidžia matyti savo ateitį ir 
jos komponentų prognoze.

Adolfo Suarez partija. 
Demokratinio centro unija, 
po savo sparnais telkia libe
ralus, krikščionis demokra
tus, socialdemokratus. Tai 
yra margaspalvis parla
mentas savyje, apjungtas 
gerais demokratini mosi no
rais. Ir ši nepaprasta san
talka eiti po viena vėliava 
įtikino rinkikus. Demokra
tinio centro unija savo 
kraštutinių sparnų apjun
gimu įrodė savo neabejoti
ną demokratiškumą.

Socialistų vadas Felipe 
Gonzales pateko į legalią 
politinę laimėjusios parti
jos opoziciją. Jaunas, 35 
metų amžiaus Gonzales bu
vo išvystęs itin karštą rin
kiminę kampaniją, lankyda
masis atokiausiose krašto 
vietose. 44 metų amžiaus 
Suarez pasitenkino santuru- 
mu. Tad juo ryškesnė yra 
Suarez rinkimine pergale.

Rėksniai komunistai, tu
rėdami savo pasenusį vadą, 
nors ir atsiribojo nuo Mask
vos vėjų, prisiimdami sau 
"eurokomunizmo” doktriną, 
kaip Italijos ir Prancūzijos 
komunistai, Ispanijoje pa
sirodė mažai ką reiškiančia 
grupe.

Dabartinis Ispanijos par
lamentas yra steigiamasis, 
toks kaip buvo Lietuvos 
steigiamasis seimas, sura
šąs valstybės konstituciją. 
Tai ilgas ir daug darbo rei
kalaująs nuoveikis. Tad šio 

parlamento kompeticijoje 
yra ir būsimų rinkimų for
mos nustatymas, kas ga
rantuoja santvarkos vysty
mąsi ilgiems ateinantiems 
metams.

Kas būtų buvę, jeigu bū
tų taip, o ne kitaip, tėra ga
na pigi spekuliacija be duo
menų sprendimams. Ir mes, 
Amerikoje, galėtumėm spė
lioti, kas būtų buvę, jeigu 
laimėtų, sakysime, senato
rius McGovern? Arba ka
daise, laimėtų Wallace prieš 
Trumaną ?

Dabartiniai Ispanijos rin
kimai savaip paremia Va
karų Europos pasitikėjimą 
savimi, savo valstybine 
sistema ir ateitimi.

BOOMING HOUSTON
F.xperienced plastic injection .molding 
machines foreman and set-up men 
needed. Call or write

FRANK FORSBERG
713-474-4415

9717 CHEMICAL ROAD. 
PASADENA, TEXAS 77507 

(29-31)

WANTED AT ONCE 
lst class skilled 
SET UP MEN

AND

MACHINE OPERATORS
For production machine shop.

Shouid be familiar wilh milling and 
multiple spindle drilling machines. 
Excellent opportunity vvith a growing 
company. Excellent pay and benefits.

APPLY AT: 
DEARBORN MACHINE

PRODUCTS 
19400 W. 8 MILE. 

SOUTHFIELD. MICH. 48075
(29 33)

OPPORTUNITY FOR
RN’S, LPN’S

11-7, full or pait time, immediate 
openings, modern well eslablished 
skilled nursing facility. Congenial 
staff. Contact: JOAN BROWNSTEIN 
D. N. S.
Bloomfield Convalescent Home 

ore PARJČ AVF
BLOOMFIELD. CONN. 06002 

203-242-8595
(29-31)

OPPORTUNITY FOR 
JOURNEYMEN OR 

1ST CLASS SKILLED
TOLL AND DIE MAKERS
Mušt have job shop cxperience & be 
able to sėt up work from blue prtnls 
and close torerance.
Excellent salary $8.05 per hour & 
fringe benefits.

Apply call or write to: 
MR. FRANK ELI. IS

MODULAR ENGINEERING & 
DEVELOPMENT CO.

3031 NORTH SHORE DRIVE 
MOLINE. ILL. 61265 

309-797-2577
(29-35)

\VANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
ENGING LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Toleranc.e. Good 
vvarking conditions. good fringes. air 
conditioned shop.

APPLY IN PERSON 
STURGIS TOOL & DIE 

313 SUSAN CT.. 
STURGIS, MICH. 49091 

(22-31)

WANTED
W00DW0RKERS

FOREMEN-SUPERVISORS
Also machine set-up, machine feeders. 
off-bearers. operators. sawyers savv- 
filers etc. for xpanding dimesion 

plant at Vicksburg. Mississippi,
VVRITE TO:

ANDERSON-TULLY CO.
ATT. MR. L. G. HATAWAY

P. O. Box 28 
Memphis. Tenn. 38101

(22-3 I

OPPORTUNITY FOR 
PROFESS1ONAL HELP 

for progressive 56 bed acutc care 
J.C.A.l1. accredited hospitals needs 
Chief Medical Technologist 
seeking a dynamis individual to head 

laboratory. Salarv commensurate 
rvith experience č.bility.

Also
Registered Nurses — 

General Duty
3-11 & 11-7 Shift. Good starting
salarv plūs shift differential. Excel- 
lent frings benefits. Applv call -or 

ivrite to: ADMINISTR ATOR
Franklin Parish Hospital

P. O. BOX 392 
VVINNSBORO. LA. 71295 

318-435-9411
(28-45)

ELECTRICIAN
Applicant mušt have completed an 
approved apprenticeship program or 
have journeyman card or have tmn of 
6 years experience in trade. Foundrv 
background desirable būt not neces- 
sary. Fringe benefits include, pension, 
vacation. insurance, cost of living, 
paid holidays. An equal opportunity 
employer.

EATON CORPORATION. 
Foundry Division.

700 E. Huron, 
Vassar, Mich. 48768

(25-31)

MOLD MAKERS
FOR INJECTION MOJ.DS

ALL ROUND PERSON
TOP PAY. OVERTIME 

EXCELLENT FRINGE BENEFITS 
AIR COND- SHOP
Apply in Person 

C0NVEX MOLD 
900 W. 14 Mile Road 
Clavvson, Mich. 4S017 

313-435-2161
(25-31)

PROJECT ENGINEER
Excellent Opportunities 

With A Rapidly Growing Corporation
B. S. CHEMICAL ENGINEER

5 years minimum experiance in chemical plant project. Engineering com- 
petent iri Hydraulic computations, line siting, pump sizing and instrument 

specification.
FOR IMMEDIATE ATTENTION PLEASE APPLY: 

CAL OR SEND RESUME

URANIUM RECOVERY CORPORATION
STATĖ ROAD 640. P. O. BOX 765 

MULBERRY. FLORIDA 33860 
(813) 428-1457

An Equal Opportunity Employer M/F

MASTER-CAST COMPANY
HOWELL. MlCHIGAN 

”Custom Die-Caster of Zinc and Aluminum”
has an opening for a 

JOURNEYMAN MACHINIST
ALSO

SKILLED MAINTENANCE MAN
Wages commensurate with experience. Excellent fringes. Contact JACK 

HUGHES to arrange for intervievv.
517-546-9700

An Equal Opportunity Employer (30-51)

THE MOORE CO. INC.. MANUFAC- 
TURER OF SMALL HAND TOOLS, 
1S NOW INTERVIFAVING PERSONS 
FOR THE FOL.LOVVING SKILLED 

CLASSIFICATION

A MAINTENANCE
FOR 2ND & 3RD SHIFT 

ALSO
JOURNEYMEN

TOOL & DIE 
MAKERS
FOR 2ND SHIFT

Thes positions require industrial 
experience.

Thes positions after competitive 
wage, shift bonus & TOTALLY COM
PANY PAID fringe benefits which 
include:

9 PAID HOLIDAYS
PAID VACATION

GROUP INSURANCE ON EMPLOYEE 
AND DEPENDTS RETIREMENT 

PLAN.
Springdale, Arkansas is located in 
center of Ozark Mountains of North 

West Arkansas.
CONTACT PERSONNEL 

DEPARTMENT

MOORE CO. INC.
1609 N. Old Missouri JId.

Springdale, Ark. 72761 
Phone 501-751-8500

An Equal Opportunitv Employer
(28-32)

lst Class Skilled 
MACHINISTS 

MILLING HANDS
AND

LATHE HANDS (ENGIME)
Mušt have job shop experience, and 
be able to sėt up work from blue 
prints and close lolerance.
Steady work for oualified men and 
all fringe benefits.

PEERLESS INSTRUMENT 
CO., INC.

90-15 CORONA AVĖ. 
ELMHURST. N. Y. 11373

An Equa) Apportunity Employer 
(27-31)

EXCELLENT CAREER OPPORTUNITIES

Frigidaire Division of General Motors has immediate openings for 
journeymen with a minimum of 8 years experience (or have graduated 
from recognized apprenticeship programs) in the following areas:

• Electrician
• Machine Repair
• Jig Grinder
• Tool & Die Inspector

We offer exceller>t hourly wages and a comprehensive bencfit program 
that inclv.des insurance and retirement plans. For immediate and con- 
fidential attention, please apply in person Monday thrugh Friday, 

8 a. m. to 11 a. m. or call collect (512) 445-5564.

OPENINGS AVAILABLE N0W IN OTHER SKILLED TRADES
Please write to

FRIGIDAIRE

Hourly Employment Office 
Frigidaire Division, GMC 
300 Taylor St., 
Dayton, Ohio 45442

HOME ENVIRONMENT PRODUCTS

An Equal Opportunity Employer M/F

REIKALINGAS PADIENIS
DARBININKAS

AR 1 KLASĖS PRITYRĘS 

MAŠINISTAS
su 5 ar 10 metų patyrimu trumpalai
kėj produkcijoje. Turi mokėti kaip 
paruošti darbą iš blue print su žema 
tolerancija. Išskirtinai geras atlygi
nimas, visi priedai ir pensijos planes.

SKAMBINTI AR RAŠYTI

OCEAN ETICS INC.
SINTS1NK DRIVE EAST 

PORT WASHINGTON. N. Y. 11050
An Eųual Opportunity Employer 

(29-32)

ELECTRICIAN
Fully ųualified journeyman to inspect. 
repair. install and were AC and DC 
npparatus. devices and circuits of 
any voltagc for plant maintenance. 
High hourly rate, rotating shifts and 
many fringe benefits. Apply in person.

U. S. STEEL CORP.
CENTRAL FURNACES

2650 Broadway 
Cleveland, Ohio 

An Eųual Opportunity Employer 
(30-39*

MAINTENANCE MILLWRIGHT 
MAINTENANCE ELECTRICIAN

Mušt be able to prove at least 5 years expericnce or persent a 
journeyman's card. Good hourly rate plūs many fringe benefits. Come 

in or call Monday through Friday 10 a. m. to 4 p. m.

216-651-1155

CRUCIBLE STEEL CASTING
ALMIRA AVĖ. and WEST 84 ST.

CLEVELAND, OHIO 44102
An Equal Opportunity Employer ,

(31-3>)

PLANT LAYOUT INGINEER
Degreed or practicai trained engineer with knovvlede of assembly lay- 
outs, plant equipment, and production processes to design and specify 
facilities for plant layouts. estimate projects and coordinate. Installa- 
tion of changed or new facilities.

APPLY: SALARY ADM1N1STRAT1ON.

JEFFERSON ASSEMBLY PLANT
12200 E. JEFFERSON
DETROIT. MlCHIGAN

(313) 823-8828

CHRYSLER
CORPORATION

An Equ*I Opvertunity Employey
01-30
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Su daina po pasaulį...
Nutilus paskutiniems Šim

kaus Lopšinės garsams, ada
tėlė disonantiškai trakštelė
jo, išsklaidydama Piemenė
lių Raliavimo aidus, minori
nius liūdnos lopšinės tonus. 
Tačiau išgrota plokštelė, dar 
iš inercijos besisukanti vis lė
tėjančių ratu, man atrodo gy 
va, lyg joje glūdėtų pasislė
pusi lietuviška siela, lyg toji 
Aladino lempoje dvasia.

Aldonos Stempužienės- 
Švedienės balsas, platus sa
vo trijų oktavų skale, sun
kiai klasifikuojamas papras
tu balso klasifikacijos termi
nu, klausytojui intymioje na
mų aplinkoje skamba kaip 
daugiaspalvė garsų banga, 
kuri užpila ne vien ausį este
tiniu malonumu, bet ir at
skleidžia lietuviškosios ir 
žmogiškosios dvasios gilu
mas. Clevelando įžymus mu
zikos kritikas Robert Finn 
jau 1967 metais savo išsamio
je Aldonos koncerto kritiko
je ją vadina ‘nuostabia’ (su- 
perb)! Jis stebisi tiek jos bal
so apimtimi (‘ją kartais va
dina mezzo-sopranu, kartais 
kontraltu’), tiek sugebėjimu 
ne vien techniškai puikiai at
likti savo pasirinkto repertu
aro dainas ir arijas, bet taip 
pat ir jos sugebėjimu inter
pretuoti. *... ji buvo labai 
efektinga septyniose ispaniš 
koše dainose, jas atlikdama 
kaip muzikinius kūrinius, o 
ne kaip įprastai girdimas, ba 
nalias kelioninių plakatų sti
liaus dainas’.

Aldona Stempužienė-Šve
dienė yra mūsų publikai pla- 
čiai pažįstama, kaip viena iš 
populiariausių lietuviškos 
dainos propaguotojų ir inter 
pretatorių. Jos gausūs kon
certai lietuviškose kolonijo
se, išvykos į Europą ir Pietų 
Ameriką, trys įvairių muzi
kinių temų plokštelės - visa 
tai liudija Aldonos begalinę 
meilę muzikai ir jos pastovų 
bei įtemptą darbą.

Į mano klausimą, kada ir 
kodėl pradėjusi dainuoti, ji

atsakė gan plačiai. ‘Daina
vau nuo trijų metų, augda
ma mokytojų šeimoje, kurio
je nuolat vyko vaidinimų ir 
dainų repeticijos. 1930 me
tais Skirsnemunės parapijos 
chorui besiruošiant pirmajai 
dainų šventei, aš jau stovė-

Aldona su savo mokytoja Carmella Cafarelli Clevelande.

jau su choru, mokėdama vi
sas dainas. Paaugusi, nuolat 
dainavau gimnazijoje. 1941 
metais laimėjau pirmą vietą 
Lietuvos gimnazijų meno 
konkurse, sudainavusi solo 
Šimkaus ‘Kas ant žirgelio’, 
tačiau neturėjau galimybių 
žengti toliau dėl susidariu
sios politinės padėties. Vo
kietijoje įstojau į Čiurlionio 
Ansamblį ir tuo pačiu metu 
Uchtėje ėmiau privačias dai

navimo pamokas. Vėliau, 
Clevelande, tęsiau savo dai
navimo studijas pas Lilą Ro
binson ir Carmellą Cafarellį. 
Cleveland Cafarelli operoje 
buvo mano pirmieji žings
niai.’

1954 metais Aldona laimė-
jo pirmą vietą Ohio daininin
kų konkurse ir gavo aukso 
medalį kontraltų grupėje.
Po to prasidėjo kvietimai 
koncertuoti. Ji nesijautė 
jiems pasiruošusi, giliai ver
tindama muzikinio pasiruoši
mo darbą ir suprasdama, 
kad reikia daug ką prisivyti. 
Nežiūrint mažų augančių vai 
kų ir kasdieninio gyvenimo 

rūpesčių, Aldona intensyviai 
dirbo. Pirmieji jos koncertai 
amerkiečių publikai buvo ge 
rai paruošti ir susilaukė ne
paprastai palankių atsiliepi
mų vietinėje spaudoje. Sa
vaime suprantama, kad lie
tuviškoji visuomenė, pratur
tėjusi nauja, ir talentinga 
žvaigžde, ją rėmė, ja didžia
vosi, ką įrodo jos nuolatinės 
gastrolės po JAV ir Kana
dos bei Pietų Amerikos lie-

Stempužienė - Š ved ienėSol. Aldona 
tuvių kolonijas. Dainavusi 
su eile simfoninių orkestrų 
Amerikoje, Vokietijoje ir Ko 
lombijoje, ji pasižymi ir tuo, 
kad atlieka pasirinktą reper
tuarą originalioje kalboje. 
Aldona dainuoja lietuviškai, 
vokiškai, prancūziškai ir is
paniškai. Chicagos Lietuvių 
Operoje Aldona dainavo kla
sikinėse mezzo-soprano rolė
se Faust, Rigoletto, Hoffma- 
no Pasakose, Trubadūruose, 
Cavalleria Rusticanoje, Ai
doje ir t.t. Carmen dainavo 
pagrindinę operos rolę. Su 
dideliu malonumu ji kalba 
apie savo roles Dariaus La
pinsko ‘Lokyje’ (Medeine) ir 
‘Mare’ (Mirtis), nes tuo prisi
dėjo prie dar niekada negir
dėtos originalios lietuviškos 
muzikos pristatymo publikai.

Kaip tipinga menininkė, 
Aldona neturi nei kantrybės 
nei noro rinkti savo archyvų. 
Keletas pripuolamai pasilik
tų programų, keletas laik

Chicagos lietuvių operos pastatyme Carmen, Aldona pa^ 
grindinėje rolėje.

raščių iškarpų yra jos muzi
kinės karjeros liudininkais. 
1968 metų Buenos Aires ‘EI 
Tempo’ lygina ją su Maria 
Steber ir Betty Allen, taip 
pat vadindami jos balsą ‘kil
niausiu instrumentu’. Chica
go Tribūne atsiliepia apie ją 
šitaip: ‘Turtinga, išlygintas 
mezzo, su geru atlikimu ir 
tinkamu dramatikos suprati
mu’. Montevideo ‘Extra’ ją 
trumpai nusako kaip ‘Didžią 
dainininkę’ (Una gran canta- 
te). Toronto‘Globė’žavisi ja 
šiais žodžiais: ‘Tai nepapras1 
to grožio kontraltas, panau
dotas su subrendusiu meniš
kumu ir skoniu’, ir t.t.

Savaime suprantama, kad 
laikraščių iškarpos niekada 
nepajėgs perduoti to, kas 
glūdi jos balse ir sugebėjime 
interpretuoti kompozicijas 
su originaliu kompozitoriaus 
pajautimu bei gilia dramatiš 
ka interpretacija. Mano au- 

(Nukelta į 14 psl.)

Su Skirsnemunės parapijos choru 1930 m. Busimoji solistė Aldona glaudžiasi prie savo 
motinos — mokytojos Pranės Butkuvienės.
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Iš gastrolių Pietų Amerikoje. 1968 m. Bogotoje su simfoniniu orkestru. Diriguoja Da
rius Lapinskas.

(Atkelta iš 13 psl.) 
syse kiekviena jos dainuoja
ma gaida skamba grynai ir 
tyrai, lyg būtų jos sielos gi
liausių kampelių aidas.

‘Nenoriu, kad tai skambė
tų kaip pasigyrimas’, tęsda
ma pokalbį, savo maloniu že
mu balsu dėsto mintis Aldo
na, ‘tačiau noriu pabrėžti, 
kad iš visų išeivijos daininin
kų aš skiriuosi tuo, kad atli
kau naujausius tik sukurtos 
muzikos kūrinius, niekur ne
girdėtus, niekeno nedainuo
tus. Tai tiek mano asmeni
nio, tiek mūsų kultūrinio gy
venimo istoriniai įvykiai. Il
gus metus dalyvavusi An
samblyje, Grandinėlėje ir ki
tur, aš jaučiu, kad visa ma
no veikla nublanksta prieš 
tą faktą. Geriausia ir leng
viausia dainuoti itališkas 
operas, joms tinkamai tech
niškai pasiruošus. Tačiau 
modernios muzikos dainų 
dainuoti negalėčiau, neturė
dama itališkos mokyklos iš
samaus paruošimo. Dariaus 
Lapinsko ‘Mergaitės Dalia’ 
yra techniškai daug reikalau
jantis lietuviškų senovinių 
dainų ciklas, bet savo dvasia 
jis man yra artimas ir su
prantamas. Tų dainų muzi
kinės savybės yra paremtos 
komplikuotu disonansišku 
liaudišku kontrapunktu, me

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

R. SPALIO
ROMANAS

“MERGAITĖ IŠ GETO’’
366 psl., kainavęs 5 dol., dideli pasisekimą sulaukęs 
skaitytojuose, per trumpą laiką buvo išparduotas. 
Liko dar nedidelis kiekis su mažais rišyklos defek
tais ir be aplanko, parduodant po 3 dol. Užsakiu

siems tuoj išsiųsime.
IŠKIRPTI — — — —•

Siunčiu 3 dol. ir prašau atsiųsti man R. Spalio 
romaną „Mergaitė iš geto”.

lodijos kintamumu ir dideliu 
tempo sudėtingumu.’

Man sudėtingai skamba ir 
‘Ainių dainos’, kuriose pro
tarpiais Aldonos balsą imi
tuoja fleita, ir jų vienos nuo 
kitos kartais nebegalima at
skirti. Pats Aldonos balsas, 
nuo žemų sultingų gaidų iki 
pačių aukščiausių, yra lyg 
jos lietuviškos dvasios dai
nuojantis veidrodis, persunk 
tas nykia, gūdžia senove, ku
rią tik pripuolamas fleitos ar 
pianino aidas dar giliau pa
brėžia. Ir ‘Mergaitės Dalia’, 
taip turtinga emocija ir gy
venimo realybe, skamba au
tentiškai lietuviškai.

Komp. Jonas Švedas Al
donai yra parašęs originalių 
kompozicijų, kurių ji dar vie
šai nėra dainavusi. Ant for- 
tepiono guli didelio formato 
gaidų lakštai. Tai ‘Anoalda’ 
- jos šių metų gimtadieniui 
dedikuotas originalus veika
las. Abu Švedai intensyviai 
ruošiasi rudens koncertui 
Clevelando Music School Sėt 
tlemente. Tai bus lietuviš
kos kamerinės muzikos kon
certas. Ir vėl Aldona Stem- 
pužienė-Švedienė muzikos 
mylėtojams pristatys naują, 
negirdėtą lietuvišką muziką, 
likdama ištikima savo pasi
rinkto gyvenimo užduočiai.

Pasikalbėjimą baigiame, 

vartydamos krūvas nuotrau
kų, diskutuodamos ateičiai 
planus. ‘Esu labai užimta, 
nes turiu intensyviai repe
tuoti ir mokytis. 0 Jono nau 
jos dainos yra komplikuotos 
ir sunkios’, tvirtina ji. Bet 
man darosi aišku, kad visa 
tai bene yra tapę jos gyveni
mo pagrindu - nauja, indivi
duali lietuviška daina.

PARAMA
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:

G. Žemaitis, Cleveland .. 5.00 
C. Petkus, Lakeline, Ohio 7.00
H. Chvedukas, Toronto 12.00 
M. Ramanauskas,

Oakville, Ont.................. 2.00
R. Jasiūnas, Evanston .. 2.00 
A. Švažo sukakties 
minėjimo pajamų likutis 35.00
J. L. Kas,

Ormand Beach ......... 2.00
V. Vilkutaitis,

Hackenheim, Vokietija 100.00 
G. Čekas,

E. Greenvvich, R. I. .. 7.00 
G. Lapenas, Chicago .... 7.00
K. Dudėnas, Chicago .... 2.00
J. Daunorienė, Chicago ..12.00
K. Morkūnas, Phoenix .. 2.00 
J. Matusevičius,

Evanston, III................... 5.00
P. Milašius, Cleveland ..10.00 
Agnė Lukšytė-Meiliūnienė,

Australija ......._...........  7.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

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

• Salamender batų krau
tuvėje, 2534 Lorain, šiuo 
metu vyksta vasarinių batų 
vyrams, moterims ir vai
kams išpardavimas.

Getą proga nusipirkti pa
pigintus geros rūšies batus.

ATEITININKŲ 
KONGRESO BANKETAS

Ateitininku IX Kongre
sas Clevelande baigsis sek
madienį, rugsėjo mėn. 4 die
ną banketu, kuris 
įvyks naujoje ukrainiečių 
katalikų bažnyčios St. Pok- 
rova salėje 6812 Broadvievv 
Rd., Parma, Ohio.

Banketo pradžia 7 vai. v.
Banketo programą atliks 

Clevelando mergaičių cho
ras NERIJA, vadovauja
mas Ritos čyvaitės.

Po vaišių — pasilinksmi
nimas. Gros R. Strimaičio 
orkestras.

Bilietų kaina: 8 dol. mok
sleiviui, studentui, 12.50 
dol. atstovams ir svečiams.

Prie vieno stalo bus 10 
vietų. Pageidaujama, kam 
įmanoma, kad užsakymai 
būtų siunčiami pilnam sta
lui.

Bilietus į banketą galima 
rezervuotis iki rugpiūčio 
mėnesio 15 dienos sekančiu 
adresu: Kongreso Banketo 
Komisija, 6755 Parkgate 
Ovai, Seven Hills, Ohio 
44131. Tel. (216) 524-2357.

Kongreso Banketo 
Komisija

• L. K. V. S. "Ramovė“ 
rengia gegužinę, žurnalui 
Karys paremti rugpiūčio 21 
d. 2 vai. p. p. Lietuvių na
muose, apatinėje salėje.

Skyriaus valdyba visus 
maloniai kviečia atsilanky
ti.

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti.

• Dirvą galima gauti nu
sipirkti antradieniais vaka
re Baltic ir Patria krautu
vėse East 185 St.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS Į

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubš ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

• Baltimorės liet, sporto 
klubo orasvydžio A ir B vy
rų komandos rugpiūčio 6 ir 
7 rungsis su clevelandie- 
čiais lietuviais sportinin
kais.

• Lietuvių grožio galionas 
SULVER SHEAR — Haii; 
Fashjon, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. tel.: 
486-4240.

DRAUDIMAS
Jums ir Jūsų Seimai

Off. 943-1202 Res. 731-1078

PIPEF1TTER
JOURNEYMAN

Fullv qualified journeyman. hish 
hourly rate, many fringe benefits. 
Apply in person.

UNITED STATĖS
STEEL CORP.

CENTRAL FURNACES
2650 Broadway 
Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer
(30-39)

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

Adresas.................................................... ................................
« GLIARANTEED

■ guardian memorialą■ ĮiTnnin
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455 East 200th Street • Euclid, Ohio • Phone:481-5700
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• Čiurlionio . ansamblio 
kanklių orkestras, š. m. lie
pos 31 d. dalyvavo Cleve
lando Kultūrinių Darželių 
32-jų metų ruošiamojoje 
Pasaulio vienos dienos šven
tės programoje.

šventės ruošimo komite
tui pirmininkavo Mrs. Saul 
S. Goldstein. Iš lietuvių 
Įėjo: muz. A. Mikulskis ir 
Marytė Trainauskaitė.

Kultūrinius Darželius su
daro 20 tautybių atskiri 
darželiai, šių metų progra

ma vyko hebrajų darželyje. 
Gerai pasirodė Clevelando 
žydų bendruomenės tauti
nių šokių grupė Shalhevet 
ir Karamu teatro daininin
kų ansamblis. Paskutiniąją 
programos dalį atliko Čiur
lionio Ansamblio kanklinin
kai. Jų pasirodymas turėjo 
visai kitokį antspalvį: jau
nuolių išvaizda, puikūs lie
tuvių tautiniai drabužiai bei 
atliekama kanklių muzika, 
parašyta muz. A. Mikulskio, 
pagal lietuvių liaudies mu

zikos motyvus. Kanklinin
kai buvo labai maloniai pub
likos sutikti ir gausiai plo
jimais palydėti. Mergaitės 
Svajonė — A. Mikulskio, 
kanklių solo atliko Daina 
Urbaitytė. Lietuvių tauti
nių šokių suita — A. Mi
kulskio, atliko kanklių or
kestro nariai: Daina čepu- 
lytė, Algis Gobi s, Virginija 
Juodišiūtė, Elena Mulioly- 
tė, Daina Urbaitytė, Rytas 
Urbaitis ir Daleen Walsh. 
Vadovavo Ona Mikulskienė.

(k)

• Ukrainiečiu komitetas 
dėl žmogaus teisių rugpiū
čio 8 d. Clevelande City klu
be buvo sušaukęs spaudos

Clevelando kultūrinių darželių šventėje Čiurlionio ansamblio kanklininkų grupė, vado
vaujama O. Mikulskienės, atlieka dalį programos. J. Garlos nuotr.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲc-
įnešus $1,000 

^J/2/0 12 mėnesių

PAŽYMĖJIMUS
^53/0/ Įnešus $1,000 

mėnesių

Įnešus $1,000 T3/0/ įneŠl’!
48 mėnesiams jį 7% mėnesiams

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%).

VVEDNESDAY. Aug 17 
★ HELEN REDDY
THURSDAY. Aug 18 
* FATS

DOMINO
FRIDAY. Aug 19
* MARILYN McCOO & 

BILLY DAVIS, JR.
John Mylės Musical Conducto>

SATURDAY. Aug 20 
* DOLLY PARTON
SUNDAY Aug 21
★ PAUL VVILLIAMS
★ MARY MACGREGOR
MONDAY. Aug 22
★ LOU RAWLS
TUESDAY. Aug 23
★ SHA NA NA
★ DAN FLEENORS AUTO THRILL 

SHOW

THURSDAY Aug 25
★ MAC DAVIS
* OHIO STATĖ FAIR TRACTOR PULL
FRIDAY. Aug 26
* THE SYLVERS
* OHIO STATĖ FAIR TRACTOR PULL

SUNDAY. Aug 28
★ THE BOB HOPE SHOW

<977OHIO 
STOTE RA1R 
COM€ TASTE THE FUN

AUG 16-26
TUESDAY. Aug 16
* BAY CITY ROLLERS

VVEDNESDAY. Aug 24
★ ANSON WILLIAMS
★ KEANE BROTHERS
★ DAN FLEENOR S AUTO THRILL 

SHOW

SATURDAY. Aug 27
★ THE BOB HOPE SHOW

vveekdays until noon.

1977 OHIO STATĖ FAIR
1-71 AT EXITS 110 AND 111 • COLUMBUS

Admission S3 for Adults: 
S1 for Children 12 and under; 

Free to Children 12 and under

RINGLING BROTHERS 
AND BARNUM & BAILEY 

THRILL CIRCUS 
MONDAY Aug 22 

thru SUNDAY. Aug 28

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

įdedi kiek nori, išimi kada nori.
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas 

du kartus metuose.
SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior /hvings
"and lcan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

6712 Superior Avė. 
431-2497

481-8552 
13515 Euclid Avė.

681-8100
14406 Cedar Avė. 

381-4280
32800 Center Ridge Road

779-5915

konferenciją, kurioj Fe- 
dynsky ir Misztal padarė 
pranešimą apie jų areštą ir 
išvarymą iš Belgrado, kur 
buvo nuvykę padaryti pra
nešimą apie Ukrainoje vyk
domus persekiojimus.

• V. s. Vytautas Jokūbai
tis siunčia sveikinimus iš 
B.S.A. tautinės skautų sto
vyklos Moraine, Pa., kur jis 
dalyvauja.

• Aldona Kavaliūnaitė- 
Krivinskienė, prieš dvejus 
metus cum Įaudė baigusi 
Clevelando Statė universi
tetą, psichologijos studijas 
tęsė Akrono universitete, 
kur, būdama asistentė Psi
chologijos departamente, 
šių metų birželio 12 jas bai
gė magistro laipsniu.

Aldona yra baigusi aukš
tesniąją lituanistinę mo
kyklą ir Pedagoginius litua
nistikos kursus, trejus me
tus mokė šv. Kazimiero lit. 
mokykloje ir kelerius metus

dalyvavo mokyklos ir Čiur
lionio ansamblio tautinių 
šokių grupėse.

PARĖMĖ DIRVĄ 
AUKOMIS

Atnaujindami prenume
ratą, Dirvai paremti pridė
jo stambesnes aukas šie as
menys.

Po 12 dol. J. Daunorienė 
ir H. Chvedukas.

10 dol. — P. Milašius.
Po 7 dol. — K. Morkū

nas, Agnė Lukšytė-Meiliū- 
nienė, V. Petkus, dr. G. če
kas ir G. Lapenas.

Po 5 dol. — J. Matusevi
čius ir G. žemaitis.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Wį| NATIONWIDE
K Į INSURANCE

Nationwtde is on your side

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi j Z. 
Obelen|, tel. 531-2211.



DIRVA
KORP! NEO-LITHUANIA 

IŠVYKA
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagos padalinio valdyba 
ruošia savaitgalio išvyką š. 
m. rugpiūčio 26-28 d.d., TA- 
BOR FARM, SODUS, Mich. 
(Adamkų vasarvietėje).

Programoje numatyta:
penktadieni rugpiūčio 26 

d., — registracija ir 9 vai. 
vak. susipažinimo šokiai; 
šeštadienį, rugpiūčio 27 d., 
po pusryčių — 9 vai. golfo 
turnyras, tenisas, maudy
masis ir kt. Po pietų — 2 
vai. — simpoziumas ir pra
nešimas demonstracijų rei
kalu. Po pakarienė — 8 vai. 
vak. — laužas;

sekmadieni, rugpiūčio 28 
d. pamaldos, 10 vai. paskai
ta ir pašnekesiai.

Visi korporantai su savo 
šeimomis bei draugais pra
šomi šioje išvykoje daly
vauti. fa j)

• Naujosios Vilties žur
nalo, kurio 10-sis numeris 
ruošiamasi išleisti šių metu 

A. A.

Pulk. JUOZUI TUMUI

i
 mirus, žmonai mielai MARIJAI, dukroms

!
 ALDONAI ir BIRUTEI su šeimomis, reiš

kiu nuoširdžią užuojautą

| Ona Biežienė

JUOZUI TUMUI

mirus, žmonai MARIJAI, dukrai BIRUTEI 

ir jos vyrui PETRUI BUČUI ir visiems arti

miesiems gilią užuojautą reiškia

Elena, Kazimieras ir Kęstutis
Pociai

A. Al.

Kapitonui JONUI JAKščIUI

mirus, jo žmoną IRENĄ ir dukrą JŪRATĘ

nuoširdžiai užjaučiame

Liuda (Vitkauskaitė) Apanienė
Joana f Kazlauskaitė) Natkevičienė

gale, redakcijos adresas: 
Naujoji Viltis, 935 Beverly 
Rd., Cleveland, Ohio 44121. 
Bendradarbiai prašomi šiuo 
adresu siųsti redakcijai sa
vo rašinius ir kreipti susi
rašinėjimą žurnalo turinio 
reikalais, o leidyklos — 
knygas paminėjimui ir re- 
cenzavimui.

Administracijos adresas: 
Naujoji Viltis, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629.

• Vytautas Janulaitis, 
nuoširdus Dirvos rėmėjas, 
beveik 25 metus išbuvęs li
kerių prekyboje Chicagoje, 
pardavė įstaigą ir persikė
lė gyventi į 9127 Menard 
Avė., Morton Grove, lllinois 
60053. Tel. 967-7627.

• Pulk. Juozas Tumas, 
Lietuvos kariuomenės sava- 
noris-kūrėjas, rugpiūčio 2 
d. mirė Chicagoje sulaukęs 
84 metų amžiaus.

1934-40 m. buvo 2 pėst. 
pulko vadu.

Bolševikams okupavus 

Lietuvą jis buvo su kitais 
kaliais nuvarytas į Červe
nės mišką sušaudymui, bet 
jam laimingai pavyko pa
sprukti ir pasislėpti.

Po karo apsigyveno Chi
cagoje ir aktyviai reiškėsi 
Ramovės veikloje.

• Hamiltono Mergaičių 
choras "Aidas” gastrolėms 
Į Pietų Ameriką išvyko rug
piūčio 6 dieną. Pirmasis 
koncertas Pietų Amerikoje 
Įvyko rugpiūčio 7 dieną, 
Odeon teatre Buenos Aires 
centre. Salė talpina apie 
1000 žiūrovų.

Choro gastrolėse daly
vauja 32 choristės, vadovai 
ir kartu keliaujantieji as
menys, kurie sudaro 47 as
menų grupę. Tenka apgai
lestauti, kad dėl finansinių 
sunkumų negalėjo keliauti 
pilnas sąstatas, kurį sudaro 
virš 50 chorisčių. Choro va
dovybė dar vis tikisi su
laukti paramos iš JAV au
kotojų. šioms gastrolėms 
PLB valdyba paskyrė 2500 
dolerių, PLB inf.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
KONGRESAS

Chicagoje spalio pabai
goje šaukiamas pavergtų 
tautų kongresas. JĮ organi
zuoja iš pavergtų tautų at
stovų sudarytas komitetas, 
kuriam vadovauja ukrainie
tė U. Celevych. Iš lietuvių 
komiteto posėdžiuose, at
stovaudamas Altai, daly
vauja kun. J. Prunskis. 
Kongreso iniciatoriai Anti- 
bolševikinio tautų bloko 
(ABN) centras JAV-se.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos metinis suvažiavimas 
šaukiamas spalio 8 d., She- 
raton Tower viešbuty, 9333 
South Cicero Avenue, Chi
cagoje.

PREMIJŲ JURY 
KOMISIJA

Sudaryta komisija, kuri 
paskirs Amerikos Lietuvių 
Tarybos premijas tiems 
lietuviams, kurie didžiojoj 
pasaulio periodinėj spaudoj 
plačiau informuos apie Lie
tuvos teises į laisvę ir apie 
priespaudą okupacijoje. Ju- 
ry komisijos sąstatas: dr. 
K. Bobelis, inž. E. Bartkus, 
O. Baršketvtė, dr. L. Kriau- 
čeliūnas ir L. Labanauskas. 
Premijos — 5.00 dol., 300 
dol. ir 200 dol. Premijų me
cenatas kun. J. Prunskis. 
Kandidatus toms premi
joms gali siūlyti visi iki 
1978 m. sausio 15 d., drauge 
atsiųsdami ir jų rašinių iš
karpas ar nuotraukas ad
resu: Amerikos Lietuvių 
Taryba, 2606 West 63rd St., 
Chicago, lllinois 60629.

• Rimas Guzulaitis, nau
jai įsikūrusios Indianapolio 
LB apylinkės pirmininkas, 
sklandžiai vykdo vietos lie
tuvių organizavimą. Dau
gumą apylinkės narių su
daro antros kartos lietuviai. 
Esama trečios ir net ketvir
tos kartos tautiečių. R. Gu
zulaitis rašo: "Prieš porą

Mielam
DR. EDVARDUI MEKIUI

mirus, žmonai ELENAI, dukteriai NIJOLEI 
su šeima ir artimiesiems nuoširdžią užuojau
tą reiškia

Marija ir Jonas Adomaičiai 
Julija Leščinskienė ir Vilija 
Ona Vilėniškienė
Teresė Stankūnaitė 
Aldona Andriušienė

rasa
* 

Mylimam vyrui ir tėveliui
A. A.

DR. EDVARDUI MEKIUI
mirus, žmonai dr. ELENAI MEKIENEI, dukrai NIJOLEI 
KAŠUBIENEI ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

savaičių turėjom pikniką, į 
kurį atsilankė apie 70 sve
čių. Ta proga paraginom vi
sus parašyti laiškus Valsty
bės departamentui Belgra
do konferencijos reikalu. 
Susilaukėm gerų rezultatų 
*— arti 300 laiškų buvo iš
siųsta.”

IŠVYKA Į GAMTĄ
ALT S-gos Richmond Hill 

skyrius š. m. rugpiūčio 28 
d. 1 vai. p. p. rengia išvyką 
į Algio ir Mildos Sperauskų 
sodybą, esančią 2 Fottstep 
Lane, Pomona, N. Y.

Valdyba maloniai kviečia 
visus skyriaus narius su 
šeimomis ir draugais išvy
koje dalyvauti.

• Juoze Augaitvtė, buvu
si Lietuvos operos solistė, 
visuomenininkė susirgo ir 
jai padaryta širdies opera
cija Medical College o f Pe
rina ligoninėj, Philadelphi- 
joj. Po .sėkmingos operaci
jos ligonė sveiksta.

• Viktorija Bagdonienė, 
dail. Juozo Bagdono žmona, 
atostogas praleido Wa- 
shingtone, D. C., kur anks
čiau gyvenusi, aplankė se
nai matytus draugus p. Vy- 
tėnus ir kitus.

• Prano Čepėno "Naujų
jų laikų Lietuvos istorijos” 
pirmasis tomas dėsto lietu
vių tautos atgimimą iki 
Pirmojo pasaulinio karo 
1914 m. Jau parašytas ir 
rengiamas spausdinti šios 
istorijos II tomas, kuris 
dėstys istoriją iki 1920 m. 
Trečiajam tomui surinkta 
gausi istorinė medžiaga ir 
jame bus nušviesti Lietuvos 
nepriklausomybės metai.

Pirmasis tomas gauna
mas knygynuose ir leidėjo 
adresu: J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, 
III. 60160. Knygos 560 psl., 
kaina $15.00.

DIE MAKERS 
MACHINISTS

Day shift only. Good pay and fringe 
benefits.

ANCHOR TOOL & DIE 
24631 G1BSON DR. 

WARREN. MlCHIGAN
(30 36)

Aldona ir Juozas Grinas

PABALTIEČIŲ ŽYGIO 
Už ŽMOGAUS TEISES
Jau liko nedaug laiko iki 

Pabaltiečių žygio už žmo
gaus teises demonstracijų. 
Visi lietuviai jau dabar tu
rėtų nuspręsti, kad važiuos 
į demonstracijas, padės vie
tiniams komitetams arba 
pinigine parama.

Demonstracijos vyksta 
rugsėjo 24 dieną, šis laikas 
yra labai svarbus, nes rug
sėjo gale — spalio pradžioj 
prasideda Belgrado pagrin
dinė konferencija. Tad, yra 
geriausias laikas vėl iškelti 
į viešumą žmogaus Teisių 
laužymą Pabaltijo kraštuo
se. Parodyti pasauliui, ir 
ypač tiems, kurie dalyvavo 
Helsinkyje, o dabar Belgra
de, kad Sovietų Sąjunga 
laužo Suropos saugumo kon
ferencijos paskutinįjį ak
tą — žmogaus teisių provi- 
ziją. Taip pat, priminsime, 
kad mums svarbus Pabalti
jo kraštų likimas, kad Pa
baltijy s buvo prievarta in
korporuotas ir tuo reikalau
jame, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija būtų nepriklauso
mos.

Pasaulio, JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
ir taip pat LJ Sąjunga, 
ALTa ir VLIKas pritaria ir 
remia šį žygį. Neseniai bu
vo išspausdintas jų ”Atsi
šaukimas į lietuvių visuo
menę.”

Pabaltiečių žygis už žmo
gaus teises, yra VISŲ pa
baltiečių žygis. Jis nėra 
vien tik jaunimo, ar suau
gusių žygis. Mes visi esame 
lietuviai ir visiem turi rū
pėti žygio pasisekimas!

Kiekvienoj didelėj lietu
vių kolonijoj, rytuose ir vi- 
durvakariiiose, jau įsistei
gė ar steigiasi vietiniai de
monstracijų komitetai. Ne
užilgo, vietiniai komitetai 
jūsų prašys pagalbos. Neat
sisakykit padėti! Pabaltie
čių žygio už žmogaus Tei
ses demonstracijų pasiseki
mas yra visų lietuvių, lat
vių ir estų bendras reika
las.

Pabaltiečių žygis 
už žmogaus Teises.
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