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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Komunistų tarpe negeriau
Nesutariama kaip ir pas vakariečius

Stebint Vakaru politinį 
gyvenimą, ne retai tenka 
smarkiai nusivilti ir net iš
sigąsti. Laimei ir komunis-

"TAUTOS
RETEŽIUOSE”

“ Rugsėjo mėnesi Berne, 
Šveicarijoje, išeis knyga, 
kurion sudėti referatai, skai
tyti š. m. sausio 13-15 d. 
Luzerne buvusioje Sovietų 
Sąjungos nerusiškii tautų 
konferencijoje. Knygą lei
džia Šveicarijos Rytų Insti
tutas Berne. Knygą vokie
čių kalba suredagavo dr. A. 
Gerutis, ir šveicaras Hans 
Ryckener (Berne), baltų 
tautų bičiulis, ypač daug 
rašęs apie Lietuvą.

Veikale skelbiami trys 
pagrindiniai referatai, ku
riuos skaitė Vokietijos par
lamento narys dr. Glaus 
Jaeger (žmogaus teisės ir 
tautų apsisprendimas tarp
tautinėje politikoje), prof. 
dr. Laszlo Revesz (Sovietų 
Sąjungos tautinė politika) 
ir Dr. Albertas Gerutis 
(Maskvinė nerusiškų tautų 
priespaudos politika). Po 
šių referatų seka 13 tautų 
atstovų pranešimai apie pa
dėtį Sovietų Sąjungos už
valdytuose kraštuose. Apie 
padėtį Lietuvoje kalbėjo S. 
Lozoraitis j u n., atstovas 
prie Vatikano.

Knygai įvado žodi parašė 
dr. Edgar Oehler, St. Gal- 
len, šveicarų parlamenta
ras, Luzerno organizacijos 
„žmogaus teisėm ir tautų 
apsisprendimo konferenci
jos’’ pirmininkas. Sakytoji 
organizacija sušaukė pačią 
nerusiškų tautų konferen
ciją. Po įvado žodžio seka 
redaktorių pasisakymas dėl 
Luzerne buvusios konferen
cijos ir jos siekiamų tikslų, 
Tarp kita, nurodyta, kad ne
rusiškų tautų problema pa
sidarė opiausias Sovietų 
Sąjungos reikalas.

Pati knyga pavadinta 
„Voelker in Ketten” (Tau
tos retežiuose). Įdomu pa
stebėti, kad, dar knygai ne
išėjus, vienas Didžiosios 
Britanijos politinis institu
tas pasiteiravo, ar galima 
būtų leidinį išleisti anglų 
kalba. Pačios knygos išleidi
mas terminuotas Frankfur
to knygos mugei (Frank- 
furter Buchmesse), atidaro
mai spalio mėnesį. Mugė tu
ri didelę reikšmę naujai lei
džiamų leidinių įvesdinimui 
knygų rinkoje. 

tiniam pasaulyje negeriau. 
Imkime, pavyzdžiui, kad ir 
paskutinę Kinijos valdovo 
Hua Kuo-feng kelionę į Ru
muniją ir Jugoslaviją. Tra
diciniai, Kinijos valdovai 
nemėgsta svetur važinėti. 
Jie nori pas save priimti, 
nes savo kraštą laiko žemės 
centru. Ir kodėl vykti kaip 
tik pas rumunus, kuriuos 
caro laiku rusai kvalifikavo 
ne kaip tautybę, bet profe
siją? Tiesa, Rumunija duo
da suprasti esanti mažiau
siai nuo Maskvos priklauso
mas satelitas, tačiau jos re
žimas toks griežtas, kad ta 
tariama nepriklausomybė 
neduoda daug vilties. Už tat 
toje kelionėje Į Balkanus 
nesunku įžiūrėti desperaci
ją, ypač turint galvoje pa
šlijusius Kinijos santykius 
su Albanija, kurią Kinija 
atsisakė šelpti.

Ir rimtai kalbant Hua 
desperacijos priežastį ne
sunku įspėti. Tiesa, apie di
desnį sovietų kariuomenės 
telkimą prie Kinijos sienos 
dar nieko negirdėti ir pa
skutinė sutartis su Japoni
ja yra laikytina Kinijos lai
mėjimu. šiuo metu didžiau
sią rūpestį Huai gali suda
ryti situacija Indokinijoje. 
Thailando žvalgybos žinio
mis, Vietnamo kariuomenės 
vadas gen. Giap yra sukon
centravęs savo geriausių 12 
divizijų aplink Kambodijos 
iškišulį į Vietnamo teritori
ją, kurį amerikiečiai prami
nė ’papugos snapu’ (Par- 
rot’s Beak). Tuo, snapu ka
ro su amerikiečiai metu 
naudojasi vietnamiečiai, ku
rių slėptuvėse dabar sėdi 
Kambodijos kariai. Thailan
do žvalgybininkams atrodo, 
kad lietingam perijodui pa
sibaigus, Giap su savo ge
riausiom 305, 306 ir 325 
divizijom pradės puolimą,

”Esame smerkiami dėl Berlyno mūro, bet kodėl niekas nekalba apie Kinijos siena?”

Vytautas Meškauskas

laikydamasis plento Nr. 1, 
vedančio į netolimą Kambo
dijos sostinę Phom Penh. 
Kitos divizijos puls ta pa
čia kryptimi sparnais, pagal 
plentus Nr. 2 ir 7. Apie jau 
dabar vykstančius susirė
mimus galima spręsti iš ne
seno Vietnamo kariuomenės 
radijo stoties pasigirimo, 
kad ten jau esą užmušta 
25,000 Kambodijos karių, o 
Kambodija pereitą savaitę 
gyrėsi numušusi du Viet
namo Migus (viso 4 nuo su
sirėmimų pradžias). Nors 
Kambodijos kariai kol kas 
stebėtinai gerai gynėsi, 
ypač turing galvoje kokias 
konvulsijas jų valstybė pa
skutiniu laiku turėjo per- 
-gyventi, jie neturi šansų ta- 
laikyti masyvų gen. Giapo 
puolimą. Nepaisant tų 6,000 
kiniečių instruktorių, ku
riuos Pekinas pasiuntė į 
Kambodija, Giap ofenzyvos 
atrėmimui reikėtų pasiųsti 
pačių kiniečių divizijas. To
kiu atveju, Vietnamui rei
kėtų prašytis didesnės so
vietų talkos ir atsidurti dar 
didesnėje nuo jų priklauso
mybėje negu iki šiol.

★
Vienybe negali pasigirti 

ir Vakarų komunistai. Juos 
supykdė lokalinis klausimas 
— Ispanijos priėmimas į 
Vakarų Europos Bendruo
menę. Sykį atsisakius pri
imti įsakymus iš Maskvos, 
neliko ir jungiančių bendrų 
interesų. Komunistų įtaka 
yra didelė Prancūzijoje ir 
Italijoje, tačiau maža Bri
tanijoje ir Vokietijoje, todėl 
norint ją padidinti į Vakarų 
Europos Bendruomenėje bū
tinai reikėtų priimti Ispa
niją ir Portugaliją, kur ko
munistai turi didesnį popu
liarumą, negu šiaurės Eu- 

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvos Diplomatijos Šefas min. Stasys Lozoraitis.

LIETUVOS DIPLOMATUOS ŠEFUI 
SUKANKA 80 METU AMŽIAUS

Rugsėjo 5 dieną Lietuvos 
Diplomatijos šefas Stasys 
Lozoraitis švenčia 80 metų 
amžiaus sukaktį. Gimęs jis. 
1898 m. rugsėjo 5 d., Kau
ne. Mokėsi Kaune, Vorone
že ir Berlyne studijavo tei
sės mokslus. Nuo pat jau
nystės pradėjo dirbti diplo
matinėj tarnyboj eidamas 
įvairias pareigas, įvairiose 
valstybėse atstovaudamas 
Lietuvą, gindamas jos tei
ses kritiškais momentais. 
1939 m. vasario 15 dieną pa-

EMILIJA ČEKIENĖ 

skirtas nepaprastu pasiun
tiniu ir įgaliotu ministru 
Romon prie Kvirinalo ir 
1940 m. birželio 2 d. užsie
nio reikalų ministro Urbšio 
telegrama buvo pavestas ei
ti užsienyje pasilikusios 
Lietuvos diplomatijos šefo 
pareigas, jei Lietuvą ištik
tų katastrofa.

Min. Stasys Lozoraitis 
yra apdovanotas aukštais 
Lietuvos ir kitų valstybių 
ordinais, daug rašęs lietu
vių ir kitomis kalbomis 

(Nukelta į 3 psl.)

HABEMUS PAPAM!
Šį kartą susirinkę kardi

nolai neilgai svarstė ir re
kordiniu laiku naujuoju po
piežiumi buvo išrinktas Ve
necijos arkivyskupas kar
dinolas Albino Luciani, ku
ris pasirinko John Paul I 
vardą.

Kokia bus tolimesnė Baž
nyčios linkmė vadovaujant 
naujam popiežiui dar sunku 
pasakyti, bet viena aišku, 
kad jis nebus konservaty
vus ir ieškos naujų kelių 
taikai pasaulyje įgyvendin
ti.
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Padėti Kinijai ar ne? - Apsiginklavimo lenktynės galėtų vakarams j
*----------- praversti ūkiškai, būtų sunkiai pakeliamos sovietams._____ |

Kinijai nusprendus sumo
derninti savo ūkį ir iš viso 
aktyviau įsijungti į tarptau
tinį gyvenimą, kai kas Vaka
ruose būkštauja, jog gali išei 
ti kaip su sovietais. Jiems 
buvo padėta ūkiškai, o dabar 
reikia skubiai ginkluotis, 
kad atrėmus jų pavojų! 2000 
metais Kinija gali turėti apie
1.5 bilijono gyventojų. Ar 
tik japonų technologija ir ki
niečių darbštumas nepasta
tys likusį pasaulį prieš, šį 
kartą visai realų, ‘geltonąjį 
pavojų’? Ir ar Vakarų pagal
ba Kinijai neprives prie so
vietų puolimo dabar, kai Ki
nija dar silpna?

Tikslus atsakymas į tus 
būkštavimus šiuo metu neį
manomas. Per daug nežino
mų aplinkybių. Ir pagaliau 
skubiai nereikalingas. Kol 
kas kiniečiai jokių kreditų 
neprašo ir už pristatytas 
jiems gėrybes ar įrengimus 
žada tuojau atsilyginti. Kol 
kas kalba gali būti tik apie 
trumpalaikius kreditus. Ei
na gandai, kad su japonais ki
niečiai derasi dėl 20 bilijonų 
dolerių biznio. Už tiek jie no 
ri fabrikų ir pagalbos padi
dinti naftos produkciją, kuri 
labai reikalinga japonams.

Tai nagrinėdamas The 
Economist rašo: ‘Daug vaka
rų laikraščių, įskaitant ir mū 
sų, gavo ir paskelbė eilę ne
va eilinių sovietų piliečių laiš 
kų, įspėjančių apie Kinijos 
pavojų... Tai reiškia, kad so
vietų valdžia nenori matyti 
nei ekonomiškai stipresnės 
Kinijos, nei jos santykiavi
mo su Vakarais. O tai ge
riausias argumentas už tos 
kooperacijos, žinoma su tam 
tikru atsargumu, tęsimą.’

Laukiant tolimesnių įvy
kių įdomu pastebėti, kad Ki
nija ką tik baigė statyti nau
ją modernų plentą 32 pėdų 
pločio, per ‘pasaulio stogą’ - 
Himalajų kalnus. Tas 500 
mylių plentas , kai kur paky
ląs 15,100 pėdų, jungia Kash 
garo miestą su Havelian

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

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

Telefonai:
krautuvės: (312) 263-5826 
namų: (31** 677-8489

Nuo vasario mėn. vietnamiečiai stovi 
bodijos sistinės Phom Penh.

miestu Pakistane, nuo kurio 
tik 60 mylių iki Pakistano 
sostinės Islambado, iš kur 
puikus susikiekimas su Ka- 
rachi uostu. Iš jo per 33 va
landas automobiliu galima 
pasiekti Kashgara, iš kurio 
nesunku nuvykti ir į Sinkian 
go provincijos sostinę Urum 
chi. Tokiu būdu kiniečiai nu 
galėjo rusus lenktynėse į In
dijos vandenyną. Ties, karo 
metu tas plentas nesunkiai 
pažeidžiamas, bet iki karas 
prasidės, jis gali labai pra
versti - nereikės pirmiau vis
ką gabenti į tolimą Šanchajų

♦♦♦

Ant paskutinio Economist 
viršelio šoka susikabinę ir 
persirengę karinėm unifor
mom Carteris, britų premje
ras Calaghan ir Vokietijos 
kancleris Schmidtas! Dėl ko 
tas džiaugsmas? O gi todėl, 
kad jei dabar prasidėtų gink
lavimosi lenktynės su sovie
tais, ūkiškai tam negalėjo bū 
ti geresnio momento. Gink- 
lavimasis atkutintų lėtėjantį 
ūkinį gyvenimą. Marksistai 
jau seniai aiškina, kad kapi
talistinis pasaulis ūkinius 
ciklus gali pergyventi tik su
stiprindamas apsiginklavi
mą ir pradėdamas karus. Tai 
žinoma neatitinka tiesai. 
JAV, pasitraukusios iš Viet
namo karo, nesusilaukė dide 
lės bedarbės. Jų dirbančių
jų skaičius 1969 metais bu
vęs 78 milijonai, šiais metais 

tik 50 km. nuo Kom-

pasiekė 94 milijonų, nepai
sant žymiai sumažėjusių 
išlaidų krašto gynimo reika
lams ir daug mažesnio karių 
skaičiaus. Apskaičiuota, 
kad beveik dvigubai mažiau 
reiktų išleisti ūkio atkutini- 
mui civilėm priemonėm, net 
ir su viešais darbais, negu 
ginkluojantis. Tačiau, jei 
sovietai verčia ginkluotis, da 
bar tai ir padaryti lengviau 
ir įtikinti tautą to reikalingu
mu, negu kai ūkis klesti. 
JAV, kurios 1950 metų 
dešimtmetyje krašto apsau
gai skyrė netoli 10% savo 
GNP (visų tautos pajamų), 
Vietnamo karo metu leido 
apie 9%, o po jotik5%. Kiti 
Vakarų kraštai - Vakarų Vo
kietija, Kanada, Italija ir 
Prancūzija tiems reikalams 
skiria dabar tik 3V2% savo 
GNP, kas kalba už tai, kad 
apsigynimo našta Vakaruo
se sumažėjo ir gali būti leng
vai pakelta. Tam nepriešta
rauja ir prezidento Carterio 
kongreso priimto krašto gy
nimo reikalams biudžeto ve
to. Carteris yra tik prieš 
5-to atominio lėktuvnešio 
statybą, kuri apsieitų per 2 
bilijonus dolerių. Vietoje to 
jis norėtų sustiprinti NATO 
konvencionalines jėgas, ku
rioms lėšas kongresas apkir
po 800,000,000 dolerių.

X
O kaip stovi sovietai? Žy

miausias Sovietų ūkio žino
vas Vakaruose Keith Bush 
teigia Londono magazine 
Survey, kad Maskva krašto 
apsaugai skiria 13% savo 
GNP, kuris siekia apie 800 bi
lijonų dolerių, t.y. tris kar
tus mažesnis už JAV. Jų 
GNP per metus dabar augąs 
tik 3%, o karo biudžetas di
dėjąs po 4.5%. Sovietai yra 
užsieniui įsiskolinę per 17 
bilijonų dolerių. Tų skolų pa 
dengimui ir nuošimčiams už 
jas sovietai 1977 metais ture 
jo išleisti 3 bilijonus, o šiais - 
4 bilijonus. Pusę savo 
užsienio valiutos sovietai pel 
nosi už naftos ir jos produk
tų eksportą į ne komunisti
nius kraštus. Naftos gamy
ba tačiau pradeda mažėti, 
nes sovietai nepajėgia grei
tai surasti naujų šaltinių ir 
geriau išnaudoti senus, ypač 
esančius po vandeniu. Tokiu 
būdu sovietams labai apsi
mokėtų sumažinti savo išlai
das karo reikalams, kad dau
giau kapitalo galėtų skirti

■ Iš kitos pusės
Al. B. šeštadienio (8. 19) Draugo vedamajame pikti

nasi ilgomis kalbomis mūsų parengimuose. „Tenka pa
stebėti, — rašo jis — kad seni žmonės mėgsta daugiau
siai kalbėti, nes jiems laikas nebeturi reikšmės, jie nebe- 
junta laiko sąvokos, stovėdami arti amžinybės.’’ Kadan
gi pats autorius priklauso tai pačiai žmonių kategori
jai, tokia savikritika gali būti naudinga. Juk net tokiai 
paprastai tiesai, kad ilgos kalbos neįdomios, įrodyti jam 
prireikė net per 180 eilučių.

Negalėčiau sutikti su Al. B., kad tuščios kalbos yra 
mūsų tautinis pažymis. Girdi: „Tokie kalbėtojai teigia, 
kad nėra ko bijoti užtęsti, žmonės Sibire ne tiek kenčia, 
o čia viskas daroma Lietuvos labui”. Girdėjau, kad Krem
liuje, pristačius kažkokią veikėją Brežnevui, toji jam pa
sakiusi: „Aš su jumis jau miegojau!” „Kažin kur tai bu
vo?’’ — paklausęs Brežnevas, suabejojęs savo atmintim. 
„Paskutiniam partijos kongrese. Per draugo Suslovo kal
bą’’. ..

O tos pačios savaitės (8.15) Hamburgo Die Welt nu
meryje pastebėjau tokį 26 eilučių ’’Zwischenruf’’. Popie
žius Gregorius X (1271-1276), kurio išrinkimas užtruko 
netoli 3 metų, patvarkęs, kad jo įpėdinį renkant, tam rei
kalui susirinkusiems kardinolams po trijų dienų duoti 
tik sykį į dieną valgyti. Jei naujas popiežius nebūtų iš
rinktas ir po penkių dienų, kardinolai gautų tik vandenį 
ir duoną. Tai būtų kulinarinė priemonė ilgom kalbom su
trumpinti, kuri nevisur pritaikoma. Už tat tų eilučių au
torius siūlo seime leisti politikams kalbėti tik taip ilgai, 
kiek jie gali išstovėti .. . ant vienos kojos. Gal ir mums 
vertėtų tą taisyklę prisiimti. Pradžioje tikrai padėtų. 
Iki koks nors veikėjas nesugalvotų ateiti į parengimą 
su ... ramentais. Bet ką daryti su ilgų straipsnių gamin
tojais? vm

pramonės išvystymui. Jie 
dabar turi 45,000 tankų. Va
kariečiai to akivaizdoje susi
koncentravo prieštankinių 
ginklų tobulinimui su tokiais 
rezultatais, kad tankų šarvai 
pasidarė lengvai pramušami 
Už tat sovietai turėtų senus 
tankus pakeisti su geresniais 
šarvais, kas apseitų per 40 
bilijonų dolerių. Jei nebus 
sutarta dėl SALT II - sovie
tams papildomai reikės iš
leisti 30 bilijonų savo rake
toms. Tuo tarpu JAV sėk
mingai išbandė savo ‘laser’ 
spindulius, kurie gali numuš
ti skrendančią raketą. Gali
ma prileisti, kad anksčiau ar 
vėliau bus surastas sėkmin
gas ginklas ir prieš tarpkon- 
tinentalines raketas. Ir jų 
karo laivai, kad neatsiliktų 
nuo vakariečių yra reikalin
gi nuolatinio modernizavimo 
kuris turėtų apseiti bent 4 bi 
lijonus dol. į metus. Patys 
naujausi sovietų karo lėktu
vai negali nė iš tolo prilygti 
paskutinei JAV karo lėktu
vų generacijai. Žinoma, so
vietai daugiau kaip Vakarai 
gali spausti savo žmones, 
bet gal ir tam yra riba.

♦♦♦

Neseniai į Muncheno uni
versitetą iš Maskvos atvyko 
‘vizituojantis profesorius’ 
Aleksandras Aleksandravi
čius Zinojevas, 55 metų am
žiaus. Iš tikro jis daugiau 
jau negrįž, nes yra vienas iš 
žymiausių ir seniausių Sovie 
tijos disidentų. Jau būda
mas 17 metų jis buvo pašalin 
tas iš komjaunuolių už šaipy- 
mąsi iš Stalino kulto. Karo 
metu tapo lakūnu ir pasižy
mėjo kautynėse su vokie
čiais. 1954 metais jis parašė 
disertaciją apie Marksą, 
kuri buvo tokia neįprasta, 
kad jam daktaro laipsnio te
ko laukti 4 metus ir jo dar
bas pasirodė tik ‘samizdato’ 
leidinyje. Iki 1976 metų jis 
dėstė logiką Maskvos univer 
sitete. Išleido Sovietijoje ir 

užsienyje 19 knygų, jų tarpe 
satyriškų apie gyvenimą So
vietijoje. ‘Pagerėjimai ma
no tėvynėje’ - aiškino jis Der 
Spiegei- ‘yra galimi adminis
tracijoje, propagandoje, ta
čiau ne iš esmės. Žmonės 
dar ir dabar stovi savanoriš
kai eilėse valandas, kad pa
matyti Lenino mumiją. So
vietinė sistema tinka sovie
tiniams žmonėms.’

‘Eilinis pilietis yra susirū
pinęs turėti duonos ir degti
nės, jis neturi mokėti dakta
rams, jam sakoma, kad bu
tas beveik nieko nekainuoja 
(kas netiesa), darbas garan
tuotas, niekas nelaukia, kad 
jis smarkiai dirbtų, ir jis iš
moko gyventi be laisvės. Jei 
ryt būtų rinkimai, nėra abe
jonės, kad rinkikai pasisaky
tų už dabartinę valdžią.’

Pavojinga disidentinį gy
venimą pervertinti, kaip ir 
nedavertinti, aiškino Econo- 
misto korespondentui. Tol 
kol disidentai prieštarauja 
valdžiai pavieniui, jie nesu
daro didelio pavojaus val
džiai, tačiau kai jie pradėjo 
grupuotis į Helsinkio susita
rimo vykdymo stebėjimo ko
mitetus, valdžia įžiūrėjo jau 
masinio sąjūdžio užuomazgą 
ir visu smarkumu smogė.

Disidentai niekados nepa
keis sovietinio .režimo esmės 
ir tikėtis, kad jie privers jį 
suliberalėti yra iliuzija - 
sako pesimistas Zinojevas. 
Iš kitos pusės disidentai gali 
pasigirti ir laimėjimais. Jie 
privertė valdžią daugiau dė
mesio kreipti į įstatymus. 
Dėka jų veiklos emigracija 
padidėjo ir paskiras sovietų 
pilietis yra žmoniškiau trak
tuojamas negu anksčiau. Be 
to, jie sukūrė įspūdingus pre 
cedentus: ‘Jei nebūtų Sacha
rovo, Orlovo, Ginzburgo, aš - 
pavyzdžiui - nebūčiau laimė
jęs savo kovos.’ Iki šiol Žino 
jevui nebuvo leidžiama vizi
tuoti net Bulgarijos, o dabar 
į Muencheną jis atvažiavo su 
šeima.
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AR JAUNIMAS SUPRAS

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFUI...

Tarptautinės politikos 
įvykių raida yra tokia ne
aiški, vingiuota ir dažnai 
pasimetusi, kaip ji buvo ir 
prieš keletą dešimtmečių. 
Tai netiesioginiai prisideda 
prie Lietuvos okupacijos už
tęsimo, todėl ir šiandien 
mūsų tėvynės reikalas iš es
mės nėra pasikeitęs, nesi
mato tiesaus ir teisingo ke
lio į Lietuvos išlaisvinimą. 
Tautos tragedija nėra 
mums vien tik tėvynės pra
radimas, ji tęsiasi ir į mus, 
gyvenančius laisvame pa
saulyje, ypač kai pradedam 
prarasti savo lietuvišką, 
tautišką dvasią, svetimi va
karų, o blogiausia, jog ir 
iš rytų vėjai atneša neigia
mų įtakų ir įvairiais kana
lais užkrečia mus.

Amerikos laisvei ir eko
nominiam gerbūviui vis 
aukščiau kylant, filosofai 
prieš porą dešimtmečių pra
dėjo diskutuoti, kaip ilgai 
tas galės tęstis ir priėjo iš
vados, jog tol JAV gyve
nimas vispusiškai augs, 
klestės, kol naujose kartose 
neišblės tie idealai, kurie 
suteikė pagrindą tą gerovę 
— politinę, kultūrinę, eko
nominę sukurti. Deja, idea
lai ne visuomet eina kartu 
su gerbūviu, juos naikina 
krašto priešai įvairiausiom 
priemonėm. O didžiausias 
visų laisvųjų pasaulio kraš
tų priešas yra komunizmas, 
kurio visas dėmesys nu
kreiptas į laisvojo pasaulio 
silpninimą siaurinant jo ri
bas netiesioginės agresijos 
keliu ir mažesnius kraštus 
pavergiant prievartos būdu.

Kad sovietiniam komu
nizmui pasiseka sugriauti 
visus principus siekiant pa
vergti žmogų kraštuose, 
kur komunizmas dar nepa
žįstamas, tai nenuostabu. 
Jiems lengva ten infiltruo
ti savo agentus ir subversi- 
ja skinti laimėjimus, ap
gauti, suvedžioti. Tačiau, 
kai tokia komunistinė pro
paganda randa atgarsio ir 
išeivijos lietuvių tarpe, tai 
pavergtos tautos broliams 
liūdna ir skaudu. Deja, taip 
yra. Gražios, bet klastingos 
iš anapus kalbos ne vieną 
suklaidina. Dar kiti, nors 
patys gerai pažinę komu
nizmą ir jo tironiją mūsų 
tėvynėje, bet čia laisvėje 
pradeda skelbti, kad svar
biau esą būti progresistais 

ir žvelgti į Lietuvos ateities 
vizijas realiai, atseit, pagal 
to žodžio platesnę prasmę 
siūloma: antgamtiškai, vai
duokliškai, svajingai žvelg
ti, kurti fantaziją apie bū
simos Lietuvos ateitį, visą 
dėmesį nukreipiant nuo ty
liosios rezistencijos oku- 
puotoj tėvynėj ir būtinų 
pastangų čia išeivijoj. Nė 
vėliau, o šiandien būtina ne
paleisti ginklo iš rankų, ku
rį šiose sąlygose dar galime 
vartoti, tai politinį, kultūri
nį ir materialinį, paremiant 
kitų darbus, o taip pat ne
prarasti vilties. Ar ne lai
kas pradėti kovingą rezis
tenciją priešui, esančiam 
mūsų pačių tarpe? Rezis
tenciją prieš nepalankius 
Lietuvai sumanymus ir pla
nus.

Kyla klausimas, kodėl 
taip yra ir kas laukia to
liau. Ar mūsų jaunimas su
pras dėl ko jų tėvai paliko 
tėvynę, gimtuosius namus 
ir artimuosius, ar įsižiebs jų 
širdyse Lietuvos išlaisvini
mo idealai?

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
Br. Tamošaitienė,

N. Miami ........................ 100.00
B. Vanagas, Australija ..12.00 
V. Zidžiūnas, Worcester 2.00 
H. Bitėnas, Elizabeth .... 20.00
J. Taoras, Pittsburgh .... 2.00
R. Sonda, Toronto ........... 7.00
V. Benokraitis, Cleveland 7.00
A. Bačiulis, Quincy .... 7.00
V. Džigas, Omaha ........... 7.00
V. Knistautas, Cleveland 7.00
V. Čečys, Cleveland .... 5.00
A. Zatkus, Lawndale .... 25.00
O. Mikulskienė, Cleveland 2.00
A. Cieminis, Rochester .. 2.00
J. Petronis, Los Angeles 15.00
V. Žiedonis, Cleveland .. 7.00 
LB Cape Cod apyl.

valdyba............................ 10.00
J. Gruzdąs,

N. Miami Beach .......... 2.00
M. Ramanauskas, Oakville 2.00 
M. Stark, Santa Monica . .12.00 
V. Augulytė, Cleveland .. 7.00 
S. Pladys, Cleveland .... 1.00 
B. Aušrotas, Juno Beach 7.00 
A. Kazis, Brooklyn...........12.00
K. Giedraitis, Ypsilante 7.00 
O. Biežienė, Oak Lawn .. 12.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

(Atkelta iš 1 psl.) 
straipsnių politiniais Lietu
vos klausimais. Jis keletą 
kartų lankėsi JAV-se nau
jai lietuvių tremtinių ban
gai radus čia naujo gyve
nimo kūrimosi sąlygas bol
ševikams okupavus mūsų 
tėvynę. Lankėsi Valstybės 
Departamente dėl Amerikos 
vyriausybės priimtos lini
jos — nepripažinti sovietų 
gresi jos prieš Lietuvą pa
sėkų, t. y., vadinamojo Lie
tuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, nes Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos buvi
mas ir niekuomet nenutrū- 
kęs jos veikimas yra ne
įkainojamos vertės argu
mentas Lietuvos laisvinimo 
byloje. Taip pat jis lanky
damasis JAV-se ir Pietų 
Amerikoje yra turėjęs pa
sitarimų su savo kolegomis 
generaliniais konsulais ir 
kitais svarstant tarptauti
nių įvykių raidą, iš jos ky
lančius Diplomatinei Tar
nybai uždavinius ir jos tęs
tinumo išlaikymą, o taip 
pat nepakeičiamą pasiryži
mą ginti lietuvių tautos tei
ses ir dirbti Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės at
statymui.

šiuo metu noriu priminti 
ministro Stasio Lozoraičio 
pasakytus žodžius po apsi
lankymo JAV-se 1968 m., 
būtent: ”Ir šį kartą mano 
susitikimai su JAV lietu
viais palieka man labai ge
rą ir malonų įspūdį. Gal 
būt, dabar jis yra net giles
nis negu anksčiau. Man at
rodo, kad mūsų išeivija 
Amerikoje dar niekada, dar 
gi pirmojo pasaulinio karo 
metu ir vėliau, atstačius 
Lietuvos nepriklausomybę, 
nebuvo tokia vieninga, kaip 
dabar yra Lietuvos išlais
vinimo klausimu. Todėl aš 
esu tikras, kad šio nusista
tymo JAV lietuvių visuo
menė laikysis ir ateityje, 
kol Lietuva atgaus nepri
klausomybę. Kiek pastebė
jau, jaunesnės kartos lietu
viai aktyviai dalyvauja lie
tuvių veikloje, daugelis jų 
užtikrins jos ateitį, jaunais 
jausmais ir naujais meto
dais, jeigu tokių atsiras, 
vykdydami senus — teisės, 
teis ingumo, patriotizmo 
principus. O tiems meto
dams aiškinti geriausias 
būdas yra laisvas demokra
tiškas svarstymas, vaduo
jantis ”bona fide”. Aš pa
geidaučiau, kad šiais sun
kiais bei karčiais Lietuvai 
laikais, lietuviai šiame lais
vės krašte visur susidarytų 
užuovėją, kurioj vyrautų 
Lietuvos interesai ir bręstų 
idėjos bei veiksmai padėti 
Lietuvai išsivaduoti iš so
vietų okupacijos. Kokia didi 
yra Lietuva ir jos laisvės 
atstatymo reikalas ir kokie 
maži skirtumai, kurie kyla 
mūsų tarpe”.

Kokie prasmingi šie žo
džiai, todėl pravartu būtų 
juos įsidėmėti šiandien, ka
da tuos mažus skirtumus 

pradedam laikyti aukščiau 
didžiųjų tikslų. Dabar, 
spaudoje pasirodžius ir ša
lies rūpesčių dėl Lietuvos 
diplomatinės tarnybos tęs
tinumo, pažvelgkime į jos 
atliekamas funkcijas.

Diplomatinė Tarnyba at
stovauja Lietuvos valsty
bei, rūpinasi Lietuvos pilie
čių interesais, artimai bend
radarbiauja su užsienio lie
tuvių visuomene, palaiko 
ryšius su draugingomis 
mums valstybėmis, infor
muojant jas apie padėtį ir 
intervenuodama tais klau
simais, kuriais reikalinga 
politinė parama. Be to, vei
kia svarbioje propagandos 
srityje, santykiaudama su 
spauda ir teikdama žinių 
apie Lietuvos praeitį ir da
bartį. Pagaliau praėjus to
kiam laiko tarpui, svarbu, 
kad iš viso mūsų diploma
tinė tarnyba veikia, vien 
savo egzistencijos faktu pa
laikant užsieny gyvą Lietu
vos laisvės atstatymo bylą, 
parodo svetimoms vyriau
sybėms sovietų neteisėtą 
a e p a teisinamą laikyseną 
Lietuvos atžvilgiu.

Kalbant apie garbingą 
sukaktuvininką negalima 
pamiršti ir jo gyvenimo pa
lydovės ponios Vincentos 
Lozoraitienės, kuri be pa
vyzdingos žmonos ir moti
nos pareigų yra daug nuvei-

ŠVEICARIJOJE EX LIBRIS PARODOJE 
LIETUVAITĖ LAIMĖJO PIRMA PREMIJA

Gražinos Didelytės Ex-Libris

Nuo rugpiūčio 16 iki rug
sėjo 3 d. Lugano, Šveicari
joje, vyksta ”Ex Libris” 
paroda, suruošta ryšium su 
ten pat buvusiu 17-tuoju 
tarptautiniu Ex Libris kon
gresu.

”Muzikinių Ex Librisu” 
(muziko Fabio Schaub fun
dacijos) pirmą premiją lai- 
mėji vilniškė lietuvė Graži
na Didelytė. Jos nupieštas 
Ex Libris garbingoje vieto
jo išstatytas Lugano miesto 
meno parodų rūmuose ( Vil
ią Ciani). Antra vieta atite
ko rumunui, trečia — slo
vakui iš Bratislavos. G. Di
delytės nupieštas eklibris

kusi ir savo įnašą įdėjusi į 
lietuvių tautos gyvenimą
aktyviai nuo pat jaunys
tės dalyvaudama organiza
ciniam bei visuomeniniam 
darbe. Ji rašė spaudoje, re
dagavo moterų žurnalą, iš
vertė į italų kalbą Petrui- 
Čio knygą ”Kaip jie mus 
sušaudė”, o taip pat išau
gino du sūnus: Stasį, jr. 
Lietuvos Pasiuntinybės Se
kretorių prie šv. Sosto Va
tikane ir Kazį, kuris eilę 
metų kalba per lietuvių ra
diją į Lietuvą iš Vatikano, 
pavergtiems broliams teikia 
informacijas apie religiją, 
laisvojo pasaulio lietuvių 
gyvenimą bei veiklą.

Šiuo trumpu straipsniu 
neįmanoma čia apibudinti 
Jubiliato nueito kelio ir at
liktų darbų Lietuvai, bet 
baigiant, prisimena jo pasa
kyti prasmingi ir nuoširdūs 
žodžiai atsisveikinant New 
Yorko lietuvius: ”Tai, ką 
esu daręs, dariau dienos 
šviesoje, ir už savo darbus 
imuose atsakomybės. Re
zistencinės dvasios pas ma
ne niekuomet netrūko, pa
linkimas rezistuoti prieš ne
palankius Lietuvai sumany
mus ir veiklą.”

Didžiai gerbiamam jubi
liatui Diplomatijos šefui 
min. Stasiui Lozoraičiui, 
linkėtina dar daug pasidar
buoti, kol mūsų tėvynėje su
švis laisvės aušra.

laimėjęs pirmą premiją.

’Ex musicis” įdėtas per vi
są puslapį parodos kataloge.

Parodoje taip pat išstaty
ti šių lietuvių dailininkų 
darbai, kuriais jie dalyvavo 
”Lugano miesto” ir ”Fon- 
dazione Fabio Schaub” ”Ex 
musicis” konkursuose: Au- 
gustinas-Virgilijus Burba, 
Klaipėda; Petras Raudunė, 
Vilnius; Antanas Kme- 
liauskas*, Vilnius; Irena žvi- 
liuvienė, Vilnius; Alfonsas 
Čepauskas, Vilnius.

Parodoje kaip Lenkijos 
dailininkas dalyvavo lietu
vis Stasys Eidrigevičius, 
Varšuvoje.
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Diplomatijos paraštėje [69] Vadovas Sidzikauskas

Petro Klimo likimas
1944 m. rugpiūčio mėn. 

gavau laiškelį iš Tauragėj 
įstrigusio mūsų pasiuntinio 
Prancūzijai Petro Klimo, 
kuriame jis manęs prašė 
padėti jam susijungti su 
Grace mieste, Pietų Pran
cūzijoje, gyvenančia jo šei
ma. Tą laiškelį jis man at
siuntė per tūlą J. Kurmies, 
gyvenusį Natkiškiuose ar
ti Ragainės, Tilžės apskri
tyje.

Klimo istorija buvo tokia. 
Hitlerio kariuomenei artė
jant prie Paryžiaus, marša
lo Petaino vyriausybė išsi
kėlė į Vichy, vidurinėj 
Prancūzijoj. Nenorėdamas 
palikti Paryžiuje — Lietu
vos pasiuntinybė Petainiui 
nutraukus diplomati n i u s 
santykius su Lietuva buvo 
atiduota sovietams, — Kli
mas išvažiavo į Grace mies
tą, kuriame turėjo įsigijęs 
nedidelę nuosavybę ir kur 
gyveno jo žmona su sūnum 
ir dukra, Paryžiuje palikda
mas pasiuntinybės patarėją 
dr. Stasį BaČkį, kuris gyve
no privačiame bute.

Klimo į Lietuvą rašytas 
laiškas, kuriame jis prastai 
atsiliepė apie vokiečių ka
riuomenę, kurią, anot jo „ir 
tie smirdžiai” (suprask bol
ševikai), muša”, pateko į 
Gestapo rankas. Kai 1943 
m. vokiečių kariuomenė už
ėmė iki to laiko laisvą pie
tinės Prancūzijos dalį su 
Grace miestu, gestapas su
ėmė Petrą Klimą ir jo bylą 
perdavė Kauno gestapui, 
persiųsdami jį patį į Kau
ną, etapo keliu, net, regis, 
per 19 kalėjimų.

1943 m. žiemą, sutinusio
mis kojomis ir nusilpusia 
sveikata jis atsirado Kau
ne, kur vietinio Gestapo bu
vo paleistas ir apsigyveno 
pas savo svainę. 1944 m. 
balandžio pabaigoje, atvy
kęs iš Berlyno į Kauną aš jį 
aplankiau Vaižganto gatvė
je. Radau jį kiek atsigavusį 
nuo kalėjimų ir transporto. 
Ilgai kalbėjo vos, išsipasako- 
jova savo pergyvenimų isto
rijas, apžvelgėva karo eigą 
ir tarptautinę politine padė
tį, žvelgėva į ateitį. Mud
viejų pasikalbėjimo išvado
je aš savo kolegai patariau 
nedelsiant vykti pas šeimą į 
Grace. Klimas kiek abejojo, 
sakėsi nenorįs skubėti, kad 
neiššaukus Gestapo įtari
mų, norįs fiziškai atkusti, 
nes čia turįs tam geras są
lygas Juoba, kad jis neti
kėjo į Lietuvai grėsusį ant
ros bolševikinės okupacijos 
pavojų, o tikėjo vokiečių 
kariuomenės pranašumu

Sugrįžęs į Berlyną apie 
mano pasimatymą su Klimu 
painformavau jo žmoną 
Bronę iš kurios gavau bir
želio 7 d. rašytą tokį laiš
kelį : „Litauisch. Brangus p. 
Vaclovai, Tamstos kortą ga
vau — labai ačiū. Laužau

sau galvą visokiais klausi- 
simais: ar gavo Petras lei
dimą važiuoti, jei taip, tai 
kaip jis galės dasikasti ligi
mūsų. Esu ir vėl apimta vi- und die entsprechenen Ein- 
sokių neramumų. Bijau, kad 
jis ten nepasiliktų. Jei suži
notum ką nors tikresnio, 
prašau parašyti!

Pas mus tuo tarpu suly
ginamai dar ramu, žinoma, 
visaip gali būti. Dėl viso ko 
skatina išvažiuoti iš šių mė
lynų padangių į tikresnes 
vietas. Bet kur žmogus gali 
važiuoti ? Esu nutarus pasi
likti vietoj. Bet kas bus su 
mūsų tėvynėle? Nejaugi ir 
vėl tie smirdžiai užviešpa
taus! Ir kas bus su tautie
čiais? Ir kur teisybė šiame 
pasaulyje? Ką daro Regi
na? Tikras košmaras! Daug 
kas reikėtų pasakyti, bet 
šiuo momentu, rodos, nieko 
nebėr skubaus, o ypatin
gai savo personoj. Tik vie
nas klausimas stovi akyse: 
etre ou ne pas etre! (būti ar 
nebūti). Viso gero, Br. Kli- 
mienė.” O 24. VII.: „Nesu
laukdama jokių žinių nei iš 
Petro nei apie jį ir vėl ra
šau, prašydama jei žinotum 
ką nors apie jo likimą, man 
pranešti. Esu visa apimta 
didelės baimės ir susigrau
žimo. Nejaugi jis turėjo ten 
pasilikti, nejaugi jam neda
vė leidimo išvažiuoti. Ne
laimėm nėr galo. Lieju aša
ras ir už visus mūsų tautie
čius. Bet už ką ta bausmė? 
Kur Regina? Parašyk. Viso 
gero, Br. Klimienė”.

Antros bolševikinės oku
pacijos grėsmei didėjant 
mūsų diplomatijos likučiai, 
(jei taip galima pavadinti), 
Kaune: Petras Klimas, La- 
das Natkevičius ir mano 
žmona palaikė glaudų kon
taktą tarp savęs, protar
piais susitikdami sutarė 
drauge išvažiuoti iš Lietu
vos. Jie gavo reikalingus vo
kiečių įstaigų leidimus ir 
bilietus autobusu į Kybar
tus. Sutartą vakandą, regis 
liepos mėn. 7 d. 1944 m., 
Natkevičius su šeima ir ma
no žmona atėjo prie auto
buso, ir labai nustebo ne
sulaukę Klimo. Pasirodė, 
kad jis su savo svaine buvo 
išvažiavęs į jos tėviškę Erž
vilko apylinkėje. Vėliau, at
važiavęs į Tauragę, rado 
sieną į Vokietiją uždarytą. 
Klimas apsigyveno pas Tau
ragės burmistrą ir iš jo, per 
mano suminėtą Kurmies pa
rašė man laiškutį prašyda
mas pagalbos, būtent at
siųsti jam pakvietimą tar
nybai Berlyne ir leidimą 
pereiti sieną. Tuoj pat jam 
pasiunčiau pakvietimą tar
nybai, tikėdamasis, kad tai 
jam suteiks galimybę ir sie
nai pereiti.

Atrodo, kad mano laiško 
ir pasiųsto dokumenot Kli
mas negavo, nes 1944 m. 
rugsėjo 1 d. iš jo gavau tokį

SOS šauksmą: „Tauragė, 
den 1. Sept. 1944. Mein lie- 
ber Freund, Ich warte im- 
mer auf die Arbeitsantrag 

reisedokumenten, die Du 
mir versprochen hast. Ich 
will zusammen mit meiner 
Schwaegerin Lesauskienė 
und ihr Sohn fahren. Du 
kannst all das mir auf den 
Namen: Herrn Kurmies, 
Natkischken, Kreis Tilsit, 
schicken. Ich hoffe, dass 
Herr Žilinskas, von Sonnen- 
burg, wird mich in dieser 
Lage, nicht vergessen wol- 
len. Bitte um schnellste 
Antwort dein P. Klimas.”

Gavęs tą laišką aš tuoj 
kreipiausi į Sicherheitsam- 
to Baltiškojo skyriaus vir
šininką Wolff su prašymu 
telegrafuoti į Tauragę lei
dimą Klimui pereit Vokie
tijos sieną. Wolffas tą pa
čią dieną pasiuntė Blitzte- 
legramą į Tauragę su įsaky
mu praleisti Klimą, tačiau 
labai nusiminiau, kai kitą' 
dieną Wolffas man prane
šė, kad nurodytu adresu 
Tauragėje Klimo neberado.

Laimingu būdu kaip tik 
tuo metu pasitaikė kitą pro

KOMUNISTŲ TARPE NEGERIAU
(Atkelta iš 1 psl.) 

ropoję. Iki šių metų atro
dė, kad trys didžiosios Va
karų Europos — Prancūzi
jos, Italijos ir Ispanijos ko
munistų partijos ėjo pana
šia kryptim: toliau nuo 
Maskvos, priimant Vakarų 
demokratijų pliuralitistines 
taisykles. Anot The Econo- 
mist šios prielaidos antroji 
dalis pasirodė abejotina, 
kai prancūzų komunistai at
sisakė savo sandaros su so
cialistais. Abejonių kilo ir 
dėl pirmos tos prielaidos da
lies — atsisakymo priimti 
Maskvos įsakymus. Laike 
disidentų bylų, Ispanijos ir 
Italijos komunistai Maskvą 
kritikavo, tuo tarpu prancū
zai, nors tas bylas ir smer
kė, tačiau savo ugnį dau
giau koncentravo Carterio 
„kišimąsi” į sovietų vidaus 
reikalus.

Kitą pavasarį numatyti 
rinkimai į Europos parla
mentą, kuris iš pradžios 
dar neturės daug galios, ta
čiau ilgainiui ją galės įsi
gyti. Rinkimai į jį bus tie
sioginiai, kaip ir į Lietuvos 
seimus pagal partijų sąra
šus, todėl iš jų gali paaiškė
ti, kas iš tikro turi daugiau 
pasekėjų — komunistai ar 
socialistai — Prancūzijoje, 
kurioje tiesioginių rinkimų 
nebuvo nuo 1956 metų, čia 
iškyla ir Ispanijos priėmimo 
klausimas. Prancūzijos ūki
ninkai jos priėmimo neno
ri, nes bijo pigesnių Ispani
jos žemės ūkio produktų im- 
poro. Ieškodami jų balsų 
prieš Ispanijos priėmimą

ga, būtent Sąjunga gavo ži
nią iš Telšių, kad vyskupas 
Borisevičius yra surinkęs 
gerokai maisto lietuviams 
kaliniams ir tremtiniams 
Vokietijoje ir prašo atsiųs
ti žmogų maistą atsivežti. 
Tą misiją sutiko atlikti tuo 
metu Berlyne gyvenęs, bu
vęs Pieno Centro direkto
rius, Jonas Glemža. Pain
formavau jį ir apie Klimo 
reikalą, daviau visus Klimą 
liečiančius duomenis, pra
šiau būtinai jį surasti ir 
jam pasakyti, kad nedelsda
mas vyktų į Tauragę pasi
imti leidimo išvykimui į Vo
kietiją. Tačiau likimas taip 
lėmė, kad Glemža pavėlavo, 
suspėjo pasiekti tik Tilžę, o 
toliau vykti jau negalėjo dėl 
sovietų dalinių staigaus pa
sistūmėjimo į vakarus. 
Glemža sugrįžo nieko neat
likęs. Daugiau jokio kon
takto su Klimu neturėjau; 
vėliau sužinojom, kad jis 
buvo NKVD suimtas, nu
teistas ir ištremtas į Sibirą. 
Nežiūrint dukters Eglės, iš
tekėjusios už prancūzo dip
lomato, ir kuri 4 kartus jį 
aplankė Lietuvoj grįžusį iš 
Sibiro, pastangų per Pran
cūzijos vyriausybę gauti 
jam leidimą išvažiuoti į 
Prancūziją pas šeimą, jis 
nebuvo išleistas ir 1969 m. 
mirė Kaune ir palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse.

■ ■ ■
pasisakė gaulistai ir ... ko
munistai. Tuo tarpu Itali
jos kompartijos vadas Ber- 
linąuer pasisakė už Ispani
jos priėmimą į Vakarų Eu
ropos Bendruomenę, tikė
damasis, kad tai padidins 
'liaudies masių’ balsą joje.

★
Minint Čekoslovakijos pa

vergimo dešimtmetį, iškilo 
ir klausimas, kas būtų, jei 
čekų ir slovakų komunistų

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Iš BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIŲ METŲ GRUPĖSE: 
Rugsėjo 22 d. — $845.00 
(su vadove p. Rudziūniene) 
Gruodžio 22 d. — $1045.00 
(dviejų savaičių).

Grupės aplankys Vilnių, Kauną ir Trakus. Prie šių 
grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 

KANADOS MIESTŲ su papildomu mokesčiu 
New Yorke.

KELIONĖS I LIETUVĄ 1979 M. PRASIDEDA 
BALANDŽIO 11 D.

REGISTRACIJOS PRIIMAMOS DABAR.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENĖ.
PRiCES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AND./OR GOVERNMENT APPROVAL,

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom 
iškvietim dokumentus.

vadai tąsyk pasirodytų drą
sesni ir Brežnevui nenusi
leistų. Juk jis su jais tarėsi 
dar prieš pasiųsdamas savo 
kariuomenę, panašiai kaip 
Stalinas su mumis.

Ir taip, kaip Stalinas pa
statė mus prieš savo susi
tarimą su Hitleriu, taip 
Brežnevas 1968 m. rugpiū
čio 26 d. Į Maskvą pašauk
tiems Čekoslovakijos va
dams pasakė, kad preziden
tas Johnsonas jį prieš dvi 
dienas užtikrinęs, jog JAV 
Čekoslovakiją laiko be są
lygų esančia Sovietų Sąjun
gos įtakos zonoje. Dabar bu
vęs Čekoslovakijos kompar
tijos CK sekretorius Zdenek 
Mlynar, gyvenąs nuo 1977 
m. Austrijoje, teigia, kad 
gal kitokia JAV laikysena 
būtų kiek paveikusi rusus, 
tačiau dabar Šveicarijos St. 
Gallen universitete dėstąs 
buvęs min. pirmininko pa
vaduotojas Oto Sik aiškina, 
kad partijos šefas Dubček 
iš viso nebuvo joks refor
matorius, bet tik ėjo su sro
ve. Jis visai nebuvo pasiruo
šęs priešintis sovietams. 
Nepaisant to, sovietai turė
jo brangiai sumokėti už tą 
invaziją, čekus, kurie di
džiavosi savo draugyste su 
rusais, jie pavertė priešais. 
Jie sunaikino prielaidą, kad 
gali būti kokia nepriklauso
mų valstybių santarvė su 
Sovietų Sąjunga, kuria tos 
valstybės pasižadėtų gerbti 
sovietų karinius ir ūkinius 
interesus ir jiems nekenk
ti. Pagaliau toji invazija 
sukėlė ir tą sąjūdį Vakarų 
Europos komunistų tarpe, 
kurį stebėtojai pavadino 
Eurokomunizmu. Kaip ten 
būtų buvę, jei... tačiau 
negali ir sakyti, kad Hua, 
dabar mokindamas europie
čius, jog pergalė priklauso 
tik tom tautom, kurios turi 
drąsos kovoti, labai prasi
lenktu su teisybe.
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Trisdešimt metu be Keturakio
c

- Juozo VilkutaiČio
BIRUTĖ VILKUTAITYTĖ-GEDV1LIENĖ

Toli nuo tėvynės, mažoje 
Hochfeldo bažnytėlėje, liūd
nai nuskambėjo varpai, pra
nešdami lietuvių tremtinių 
stovyklos gyventojams, kad 
dar vieną auką paviliojo 
svetima Augsburgo kapų 
žemė...

1948 m. rugsėjo 11 die
ną, po sunkios plaučių už
degimo ligos, Vokietijos 
Augsburgo Servatius-Stift 
ligoninėje, užgeso gyvybė 
tylaus ir kuklaus žmogaus, 
kuris šiandien okupuotos 
Lietuvos "literatūros moks
lininko" V. Kuzmicko yra 
kaltinamas kaip pasisavinęs 
autorystę "Amerikos pirty
je” komedijos, turėjusios 
nepaprasto pasisekimo ku
riantis lietuviškajam teat
rui, o drauge ir nemažos 
reikšmės tautiniame sąjū
dyje prieš Maskvos vergiją 
XIX amžiaus pabaigoje.

Kyla klausimas: kodėl 
dabar, praėjus tokiai ilgai 
eilei metų, "Amerika pirty
je’’ vėl su didžiausiu pasi
sekimu atgyja okupuotoje 
tėvynėje, tačiau jos tikrasis 
autorius — Juozas Vilku
taitis nustumiamas šalin su 
apkaltinimais, jo vietoje 
pastatant brolį — inžinie
rių Antaną Vilkutaitį. Atsa
kymą rasime jau paruoštoje 
ir į spaudą atiduotoje kny
goje — "Tikrasis Keturakis 
ir jo raštai", kuri, tikimės, 
dar šiais metais pasieks' 
skaitytoją, ši knyga yra 
daugelio laukiama ir oku
puotoje Lietuvoje, tačiau 
apgailėtina, kad ji į ten su- 
ras kelią tik pasišventėlių, 
slaptos spaudos knygnešių 
dėka, kaip ir pirmoji Ketu
rakio "Amerika pirtyje", 
parnešta iš Prūsų ...

Šių mirties sukaktuvių 
proga nors trumpai peržvel

kime faktus ir priežastis, 
privedusias Kuzmicką prie 
dabartinio kaltinimo ir prie 
klastojimo dviejų brolių 
Vilkutaičių raštų palikimo.

"Amerikai pirtyje" pasi
rodžius 1895 m. slaptoje 
spaudoje ir kaimo klojimų 
"teatruose”, tik nedaugelis 
Suvalkijos veikėjų žinojo, 
kad po Keturakio slapyvar
džiu yra prisidengęs jaunas, 
savamokslis, invalidas kai
mietis Juozas Vilkutaitis. 
Kaip matysime, jis buvo ne 
mažesnių gabumų, kaip ir 
jo vyresnysis brolis, inžinie
rius Antanas V., kurį V. 
Kuzmickas dabar vadina 
"vunderkindu" ir jam ati
duoda ne tiktai Juozo V., 
bet ir kitų nežinomų auto
rių darbus.

Juozas V. pats, be jokių 
mokytojų, paisekė aukšto 
išsilavinimo ir kaip teisinin
kas 1908 m. rusų caro val
džios buvo patvirtintas tei
sėju Balbieriškyje. Paskel
bus Lietuvai nepriklauso
mybę, buvo paskirtas Seinų 
Apskrities Taikos Teisėju 
1919 m., o juos lenkams už
ėmus, jam buvo pavesta su
kurti Taikos Teismą Prie
nuose. Pasišventęs savo pa
reigoms, sąžiningas ir tei
singas teisėjas, Juozas Vil
kutaitis užsipelnė pagarbą 
visų žmonių, o iš 1923 m. 
Marijampolės Apyga r d o s 
teismo dokumento skaito
me: .. ."Aplamai imant, 
kaip matyti iš visų Teisėjo 
VilkutaiČio spręstų bylų, ji
sai nagrinėja bylas pilniau
siai ir apsvarsto jas pla
čiausiai iš visų Taikos Tei
sėjų”.

Inž. Antanui V. mirus 
J903 m., kažkoks korespon
dentas Amerikos lietuviu

K
spaudoje tik per klaidą pri

skyrė jam ir Keturakio sla
pyvardį (bei jo darbus), ka
dangi inž. Antanas V., kaip 
publicistas, labai gyvai reiš
kėsi šioje spaudoje, pasira
šinėdamas daugeliu įvairių 
slapyvardžių. Tą pačią klai
dą pakartojo kitas užsieny
je (Petrapilyje) gyvenan
tis žmogus (S. Baltramai- 
tis), tačiau ir vieno, ir kito 
klaidą, per spaudą atitaisė 
žymus to meto Suvalkijos 
veikėjas, vėliau tapęs Tei
singumo Ministeriu Petras 
Leonas. Tą pat padarė ir dr. 
Kazys Grinius, vėliau tapęs 
Lietuvos Respublikos Pre
zidentu. šie abu veikėjai pa
žinojo Antaną V. Nuo Mas
kvos studentavimo laikų. 
Tuo visas neaiškumas pasi
baigė, ir daugiau niekuomet 
viešai tai nebuvo diskutuo
jama, nors nemažas skai
čius žmonių jau buvo su
klaidinta. Patsai autorius, 
nepaprastai kuklus, tylus, 
bet save gerbiąs žmogus, 
nematė jokio reikalo aiškin
tis ar save ginti (ne tik šiuo 
atveju, kaip matysime jo 
knygoje).

"Amerikas pirtyje", atli
kusi savo uždavinį, nepri
klausomybės gyvavimo me
tais buvo padėta "ant lenty
nos" ir tik retų sukaktuvių 
progomis būdavo prisimin
ta, niekam neabejojant, kad 
jos autorius buvo Juozas 
Vilkutaitis. čia reikia pa
stebėti, kad inž. Antanas V. 
po "Amerikos pirtyje" pa
sirodymo 1895 m. gyveno 
dar 8 metus, bet niekas ir 
niekada iš jo nėra girdėjęs, 
jog jis esąs jos autorius ...

1941 metais Maskvos le
tena vėl prispaudė mūsų že
mę ... Daug sūnų ir dukte
rų, gelbėdami savo gyvybes, 
pasitraukė į laisvą pasaulį,

Teisininkas Juozas Vilkutaitis-Keturakis.

tuo pačiu tapdami priešais 
dabartiniams jos valdyto
jams, o pasitraukusiųjų 
tarpe buvo ir Juozas Vilku
taitis-Keturakis ... jau nu
matytas, bet dar nesuspė
tas išvežti vergų stovyk- 
lon ... į Sibirą .. .

Štai kodėl tiek daug pa
stangų V. Kuzmickas padė
jo, ieškodamas kokių nors 
"mokslinių" įrodymų, jog 
"Ameriką pirtyje" parašė 
Antanas, o ne Juozas — įra
šytas į komunizmo mašinos 
s u n aikinamųjų knygą ... 
"Amerikos pirtyje" ir iš 
naujai pertemptos ant ko
munistinio kurpalio istori
jos neišmesi, tačiau seniai 
mirusį autorių nutarė galu
tinai sunaikinti ir pakeisti 
broliu, kuris toli nuo tėvy
nės — Kaukaze — ištikimai 
tarnavo carui ir dar jaunas 
mirė Rusijoje.

V. Kuzmickas surado 
daugiau kaip 300 įvairių do
kumentų, inž. Antano V. 
tarnybinę bylą, tačiau ... 
jokių įrodymų jis nesurado, 
kadangi jų ir nebuvo. Visi 
jo įrodymai liko — ta pati 
sena istorija — kažkieno 
padaryta klaida užsienyje. 
Ta sena klaida Kuzmickas 
parėmė savo kaltinimą, o į 
P. Leono ir dr. K. Griniaus 
pareiškimus jis paprasčiau
siai numojo ranka ... To 
dar negana1: V. Kuzmickas 
paruošė ir išleido knygą — 
"Keturakis Rinktiniai Raš
tai", kuri yra didžiausias 
suklastojimas mūsų litera
tūros istorijoje, šioje savo 
knygoje Kuzmickas labai 
k a t e g o r iškai pareiškė: 
"Amerikos pirtyje” auto
rius buvo Antanas Vilkutai
tis ir jokio kito VilkutaiČio 
rašytojo nėra buvę" — taigi 
mūsoji knyga "Tikrasis Ke
turakis ir jo raštai" bus di

delis nusivylimas Kuzmic
kui ir juo patikėjusiems ... 

šiuo metu jau tur būt vi
siems užsienio lietuviams 
yra žinoma tikroji padėtis 
okupuotoje tėvynėje, nepai
sant didelės, gudriai varo
mos propagandos, pasinau
dojant net ir laisvąja spau
da. Todėl neuostabu, kad ir 
Kuzmicko "moksliniai" iš
vedžiojimai daug kam spėjo 
apdumti akis, kadangi ir Pr. 
Naujokaitis savo "Lietuvių 
literatūros istorijoje" pilnai 
jais pasirėmė, dar pridur
damas: "Neaiškumas atsi
rado, kad Antanas yra ank
sti miręs, o Juozas autorys
tės garbės niekada nebuvo 
atsisakęs”.... Tokiu tai bū
du klaidinimas ir klastoji
mas vyksta ir toliau ... Tie
sa, Juozas Vilkutaitis tos 
garbės neatsisakė, kadangi 
ji priklausė jam, tačiau pats 
jos niekada ir neieškojo. Jis 
savęs net rašytoju nevadi
no, nors iš tikrųjų juo buvo 
visą savo gyvenimą. Prieš 
p a s i rinkdamas teisininko 
profesiją, Juozas Vilkutai
tis-Keturakis suspėjo išleis
ti pasaulin tik keturis savo 
veikalėlius, tačiau ir vėliau, 
atradęs laisvesnio laiko nuo 
savo ilgų darbo valandų, jis 
imdavo plunksną ir, kaip 
realistas dailininkas, pieš
davo jam taip artimo kaimo 
žmonių gyvenimo vaizdelį, 
kuris, anot teatro veterano 
G. Landsbergio-Žemkalnio, 
yra ”kaip fotografija mūsų 
ūkininko, tamsybėje pa
skendusio, pirkios, parody
tos visuomenei be jokių nu
dažytų rėmų ir be sentenci- 
jy • ••

Nors pats autorius jau 30 
metų ramiai ilsisi, iškelia
vęs amžinybėn, nesulaukęs 
taip trokšto grįžimo laisvon 

(Nukelta į 6 psl.)
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Australijos lietuvių sportininkų

KELIONĖ PO AMERIKĄ
Antanas Laukaitis

LAS VEGAS

Los Angeles mieste mūsų laukė 
nauja mūsų Las Vegas ekskursi
jos vadovė Birutė Lambergaitė. 
‘Bangos’ pirmininkas inž. A. Šė
kas šiuo metu su vaikais turėjo bū - 
ti skautų stovykloje, todėl vadova
vimą pavedė šiai puikiai ir ener
gingai blondinei. Ir kas per mer
gina ta Birutė! Ji pasirūpino vis
kuo, net ir ledais su visokiausiais 
gaivinamaisiais gėrimais, kurie 
šią keturių valandų kelionę pada
rė labai smagią. Turbūt pirmą 
kartą per visą kelionės laiką ir aš 
galėjau pilnai atsipūsti ir neturėti 
jokių rūpesčių, nes mūsų Birutė 
savo galingu balsu net ir didžiuo
sius triukšmadarius - pokeristus - 
įstengdavo nuraminti. Gi lietuviš
kos dainos, iš kur jų jinai tiek ir 
moka, skambėjo pirmą kartą taip 
galingai ir gražiai. Nežinau kodėl, 
gal dėl to, kad savo pagelbininku 
turėjo iš laimės besišypsantį Jur
gį Liutiką, kuris man į ausį bent 
porą kartų pakuždėjo, kad šiuo 
metu ir jo sydnėjiškis - ir už lietu
viškus dalykus galvą dedantis - tė 
vukas Česlovas Liutikas būtų la
bai laimingas, matydamas tą pui
kią merginą taip gražiai tvarkan
čią šiuos australiškus lietuvius.

Las Vegas apsistojame pačiame 
didžiausiame pasaulio motelyje, 
turinčiame 1000 kambarių. Tik
ras kambarių miestas ir be atskiro 
plano negali net susigaudyti kur 
turi žmogus eiti. O karštis, karš
tis! Net ir Australijoje tokio sun
ku rasti! Pirmąją dieną termo
metras rodė 115 laipsnių, kai kitą 
dieną jis jau buvo pakilęs net iki 
117. Tačiau taip baisu jau nėra. 
Jeigu rytinėje Amerikoje mes tu
rėjome po 90 laipsnių su truputį 
mažiau laipsnių drėgmės - ir ten 
jautėme jau tikrą karštį, prakaitėlį 
varydami - tai čia dykumose daug 
didesnis karštis yra labai sausas ir 
žmogus labai mažai prakaituoji, 
nors, žinoma, visur yra šalto oro 
vėsinimai ir lauke tenka būti tik 
pereinant iš vieno hotelio ar 
casino į kitą. Man Las Vegas jau 
buvo nenaujiena ir aš bandžiau at
sigriebti tai, ką pirmą kartą prieš 
keletą metų buvau čia palikęs. Ta 
čiau, tikrai mažai betrūko ir, jeigu 
tik nebūčiau pritrūkęs kantrybės 
ir laikęsis mano draugų man duo
tosios sistemos, tai viskas būtų pa 
sibaigę gerai. Tačiau, būdamas 
nekantrus ir norėdamas per greit 
pasidaryti turtingu, pasilikau ir 
vėl su skyle kišeniuje, sau ramiai 
pasiguosdamas, kad trečias kar
tas kada nors tikrai nemeluos.

Gyvenimas šiame mieste tikrai 
yra įdomus. Nors ir ne sezonas da

TRISDEŠIMT METŲ 
BE KETURAKIO...

(Atkelta iš 5 psl.)'
Lietuvon, tačiau jo ”Ameri
ka pirtyje” vėl šiuo metu 
atgyja priešo pavergtoje tė
vynėje, kaip simbolis lietu
vių laisvės kovos, šalia nau
jai patekėjusios ”Aušros” 
ir vėl suskambėjusio ”Var- 
po”, ji primena atsikarto
jančią istoriją ... vėl telkia 
lietuvius draugėn, kelia ryž
tą naujai kovai prieš rusų 
vergiją... 

bar, tačiau žmonių pilna visur. Ku 
riam tik būsi hotelyje, restorane 
ar casino - ir nesvarbu kuriuo lai
ku - žmonių pilna. Traukia jie čia 
viską. Gi mūsų australiokai, ypa
tingai sydnėjiškiai, pripratę prie 
pokerio mašinų, čia vadinamų 
‘slots’ mašinomis, šių vienaran
kių banditų rado visur ir tiek daug 
kad net nežinojo kurią traukti. Gi 
čempionu traukiku būvo mūsų di
dysis adelaidiškis Edas, kuris pri
sirinko tiek sidabrinių doleriukų, 
kad ir lėktuve, jau skrendant į na
mus, jis jų dar apie šimtinę specia - 
liame maiše turėjo. Apie jo laimę 
prie rouletės ir ‘black jack’ tai jau 
nekalbėsim, nors pasisekimas gra • 
žuolių tarpe tai buvo nepaprastas. 
Kalbant gi apie gražuoles, tai jų 
buvo tikrai daug. Ir gražuolių vi
sokių: juodų, raudonų, blondinių, 
plonų, storų, už pinigus, be pini
gų, kokių tik žmogus benorėtum, 
tačiau jos visos čia yra tik antraei
lis dalykas, nes azartinis pokerio 
mašinų skambėjimas, rouletės ra
tų tarškėjimas ir visoki kitoki azar
tiški piniginiai skambėjimai čia 
yra pačioje pirmoje vietoje, 
gražuoles, ir turbūt sexą, palie
kant antroje vietoje. O gi, ilgokai 
palošus ir dar prasilošus, kas 
būna visiemš 90%, marginos ma
žai ir terūpi, nors taip sau netyčio
mis ir teko nugirsti keletą gražių 
nutikimų mūsų australiokų tarpe. 
Pasirodo ne visiems jau iš jų 
gemblinimas yra pirmoje vietoje.

Ne sezono metu gyventi Las Ve 
gas yra gana pigu. Mes mokėjo
me po $10 parai, už tai nemoka
mai gaudami europietiškus pusry
čius, po du kokteilius, kavos, vais
vandenių, čipsų ir kt. Kiekvieną 
vakarą nuo 6-tos valandos vakaro 
šampano galėjai nemokamai gerti 
kiek tik norėjai, o lošdamas casino 
gali ir kitų visokiausių gėrimų ger
ti nemokamai. Mūsų vienintelis 
casino Hobarto mieste, Tasmani- 
joje, galėtų labai ir labai daug ko 
pasimokinti iš Las Vegas. Ir aš 
tikiu, kad jo atstovas Antanas An 
drikonis pamokins savo casino 
kaip reikia patenkinti žmones.

Po dviejų azartinių dienų ir la
bai mažai miego, palikame mes 
Las Vegas ir pilnu tempu spau
džiame atgal į Los Angeles. Ke
lionė yra jau daug ramesnė. Apti
lo dainos, vadovė, galvą priglau
dusi ant plačių Jurgio pečių, jau ir 
mažai kalba ir daugiau snaudžia. 
Tačiau prisiekę pokeristai savo 
darbą dirba toliau ir šį kartą vietoj 
popierinių dolerių jau skamba si
dabriniai.

LOS ANGELES
Atvykstame į parapijos namus 

kur mūsų jau laukia žmonės, pas 
kuriuos ir vėl mes apsistojame. Šį 
kartą man tenka apsistoti pas 
mūsų Las Vegas vadovės Birutės 
mamą ir jos seserį Nemirą, kurios 
du sūnūs yra puikūs sportininkai. 
Gyvena jos pajūry, Santa Monica 
priemiestyje. Namas didelis ir 
gražus, šeimininkės puikios, vaiši 
na, šėnavoja, net rašomąją maši
nėlę parūpina mano straipsniams 
parašyti. Tačiau, nori-nenori, įei
damas į namus turi nusiimti batus 
O aš, kaip pamirštu - taip pamirš
tu tuos savo batus nusiimti ir vis 
įrėplioju į jų saliono kilimus. Su 
mamyte, kuri taip puikiai mane 
vaišino, susitardavom - ji atleis
davo, tačiau dukrelė - tai nežinau, 
tikriausiai apsidžiaugė, kai aš pali 
kau Los Angeles.

kystės dienų. Su dideliu džiaugs
mu, visų australiečių vardu sveiki
nu abu jaunuosius sukūrusius šią 
lietuvišką šeimą, linkėdamas ir 
ateityje nenutolti nuo viso lietuvis 
kojo gyvenimo ir būti laimingiems. 
Mano sveikinimą palydi tostas ir 
sportiškas ‘Sveiks valio’. Sveiki
nimo žodžius taria abu tėvai, pir
masis pabrolys ir kiti artimi jau
niesiems žmonės. Skamba dainos 
šokiai ir vakaro bei vestuvių links
moji nuotaika pagauna visus. Kai 
kurie mano vyrai pasimiršta, kad 
jie yra lietuviškose, o ne australiš
kose vestuvėse, pradeda ne tik 
dainuoti, bet rėkauti tikrai austra
liškai, kas šiek tiek pagadina paki
lią lietuvišką nuotaiką. Turiu ir 
vėl su nemalonumu pasidaryti 
‘seržantu’, kaip daug kas mane ke
lionėje vadino ir mūsų keletą išsi
šokėlių nuraminti. Bet tai tik ma
ža smulkmena. Vestuvės buvo tik 
rai puikios, gražios ir, tikėkimės, 
kad jaunoji, grįžusi atgal į savo 
gimtąjį miestą Sydnėjų bus laimin • 
ga-

Sekmadienis. Paskutiniosios 
pamaldos Amerikoje. Po jų trum
pos vaišės parapijos salėje, Vėliau 
aplankymas Tautinių Namų, ku
riuose vyko įdomus Lietuvių Enci
klopedijos leidėjo J. Kapočiaus 
pranešimas. Vakarop esu pakvie
čiamas į svečius Tautinės S-gos 
pirmininko inž. A. Mažeikos ir jo 
žavios ponios, mano pažįstamos 
iš lankymosi Australijoje, solistės 
Liucijos. Puiki vakarienė gražia
jame pajūrio restorane, vėliau vai
šės jų liuksusiniame pajūrio bute, 
kur po visų dienos vargų pasiūlo 
jie man pasinaudoti jų karštuoju, 
kubilo pavidalo ‘Spa’, kuris, kartu 
su maudymusi baseine, mane vi
sai atgaivina. Gi mano šeiminin
kė Nemira taip dasimuša tame 
karštame kubile, pabala ir, ma
niau, kad jau širdies ataką gaus. 
Tačiau viskas pasibaigia gerai. 
Jauki p.p. Mažeikų buto atmosfe
ra, įdomūs pokalbiai, suteikia 
man tikro poilsio, ypač žinant, 
kad visi kelionės vargai jau eina 
prie galo ir aš pats galiu nors kiek 
atsipūsti.

Sekančią dieną aplankome Kali
fornijos universitetą, turime pui
kius pietus p. Lambergienės na
muose, griaudžiai su visais atsi
sveikiname ir vakare jau aerodro
me. O lietuvių, lietuvių atvyko 
mus išlydėti - tai tikrai nemažiau 
kaip kad ir sutikti. Ir mūsų šio 
miesto vadovas, mano draugas 
Algis Šėkas, palikęs savo skautus, 
atbildėjo iš stovyklos ir spausda
mas man ranką priminė, kad jis 
jau pradėjo treniruoti berniukus ir 
mergaites ir po trijų metų tikrai 
su jais pasirodys Australijoje. 
Lauksim, Algi!

Paskutiniai atsisveikinimai, bu
činiai, rankų paspaudimai, pasku
tinės dovanėlės ir aš vos, vos ga
liu atskirti poreles ir juos įvaryti į 
lėktuvą. Atrodo, niekas nenori pa 
likit Amerikos, čia buvo taip pui
ku, smagu ir mes pasijutome savi 
pas savus. Tačiau šiaip taip visi 
atsirandame lėktuve ir greitai pa

Grįžtant namo, vienas iš svar
biausių įvykių visoje kelionėje, 
buvo mūsų iškiliojo krepšininko, 
ir šiais metais mediciną bebaigian 
čio, Romo Gulbino vestuvės su 
Australijoje gimusia ir vėliau po 
keletos mėnesiu su tėvais į Ameri 
ką išvykusią Laura Žaliūnaite. Ge 
nė ir Algis Žąliūnai, dar Sydnėju- 
je begyvendami, buvo gerai žino
mi lietuviško jaunimo veikloje, 
kur jie šoko tautinius šokius, vai
dino ir plačiai reiškėsi su jaunimu. 
Gi Amerikoje Algis labai plačiai iš 
simušė savo asmeniškame gyveni
me, eidamas vis aukštyn ir aukš
tyn. Šiuo metu jis turi savo mili
joninį biznį darant statybas ne tik 
pačioje Amerikoje, bet ir arabų 
kraštuose. Jis taip pat yra labai 
veiklus ir Los angeles lietuviškojo 
teatro gyvenime, kur jis ne tik 
pats vaidina, bet yra visų scenos 
veikalų dekoratorius, laimėjęs net 
premijas už tai. Laura yra buvusi 
tautinių šokių šokėja, baigusi sa
vaitgalio lietuaviškąją mokyklą ir 
yra puiki lietuavaitė. Mūsų busi
masis gydytojas Romas yra nepap
rastų gabumų jaunuolis. Baigęs 
Sydnėjaus universitete formaciją, 
jis nepasitenkino tuo, bet pradėjo 
studijuoti mediciną ir ją dabar bai 
gia. Sportiniame gyvenime jis yra 
aukštai iškilęs krepšininkas ne tik 
lietuvių tarpe, bet taip pat ir aus
tralų, ir buvo išrinktas į N.S.W. 
valstijos rinktinę.

Vestuvių apeigas lietuvių baž
nyčioje atliko parapijos klebonas 
prel. J. Kučingis, kai pirmą kart 
man teko išgirsti taip gražiai gie
dant mūsų australiečių sportinin
kų draugus ir buvusio mūsų priė
mimo komiteto narius V. ir B. 
Dapšius. Abiejų tokie galingi bal
sai tikrai būtų labai malonu išgirs
ti ir Australijoje. Vestuvinės apei 
gos buvo tikrai iškilmingos ir gra
žios, tačiau ir vėl Amerikoje, ir tur 
būt tikrai tik Amerikoje, man teko 
šių vestuvinių iškilmių metu, pir
mą kartą išgirsti bažnyčioje žmo
nes plojant ir ... pirmąkartą pama 
tyti per vestuves bažnyčioje ren
kant pinigus. Keista, bet viskam 
yra pirmas kartas.

Vestuvinė puota įvyko didelia
me ir naujame hotelyje, kurio de
koravimo visus darbus atliko pats 
Algis Žaliūnas ir jo kompanija. 
Nuotaika labai iškilminga, stalai 
puikiausiai dekoruoti, gi bendras 
maisto stalas tiesiog lūžta nuo vi
sokių skanumynų. Puiki muzikos 
kapela ir kelneriai sus įvairiau
siais gėrimais neleidžia niekam 
nuobodžiauti.

Prasideda oficialioji dalis. Los- 
angelietė p. Dovydaitienė, jauno
sios tėvų artima draugė, savo po
etiškai skambančiu balsu praneša 
jaunųjų atvykimą ir jų lietuvišką 
sutikimą su duona ir druska. Nuai
di triukšmingi plojimai ir mūsų 
jaunavedžiai jau su mumis. Gra
žus p. Dovydaitienės sveikinimo 
žodis, įpinti jautrūs atsiminimai 
apie jaunąją ir jos asmeniškus at- 
siekimus gyvenime, supažindina 
ją su įvairiaspalve vietine ir aus
trališkąja svečių dalimi. Keliamas 
už jaunuosius tostas ir griausmin
gas ‘Ilgiausių Metų’ pradeda šią 
vestuvinę puotą. Pirmiesiems al
kio ir troškulio pojūčiams apsira
minus ir juos skaniaisiais patieka
lais numalšinus, linksmoji ceremo - 
nijų meisterė pakviečia tarti žodį 
mane. Pristatau ir aš savąjį sporti • 
ninką Romą, su kuriuo jau esu pa. 
žįstamas nuo pačių pirmųjų jo vai

kylame, palikdami tuos visus vai
šinguosius Amerikos ir Kanados 
lietuvius, kurie mus taip gražiai 
priėmė ir mums buvo kaip tikri 
broliai ir seserys lietuviai.

PAGALIAU

NAMUOSE...

Pirmosios minutės, o gal ir va
landos, lėktuve - kaip po pakasy
nų. Veidai daugumos ištysę, akys 
žiūri kažkur ir nieko nemato. Sva
jonių mintys, dar karšti prisimini
mai negali būt vienu brūkšniu iš
braukti iš viso gyvenimo. Tačiau, 
vienas kitas širdies skausmo nu
raminimas vienokiu ar kitokiu gė
rimėliu, rodomi filmai, vakarie
nė ir kt., vėl atveda visus į kasdie
nį gyvenimą ir, po keliolikos valan - 
dų skridimo, lengvo atsigaivinimo 
Aucklande, mes jau esame ir vėl 
savajame Sydnėjuje. Muitinės pa
reigūnai visai nieko netikrina ir 
mūsų jaunuoliai su labai padidė
jusiu bagažu ir, nuo amerikoniškų 
gėrybių padidėjusiais svoriais, 
išeina į Sydnėjaus laukiamąjį. Tik 
rai, nei aš, nei kiti, nesitikėjome 
pamatyti čia tiek daug mūsų 
belaukiančių, kurie dėl vėlavusio 
lėktuvo net tris valandas turėjo 
mūsų laukti. Malonu, kad mūsų 
artimieji dar mūsų nepamiršo. Ir 
vėl karšti rankų spaudimai, foto 
aparatų traškėjimai, sveikinimai, 
bučiniai ir visų pirmųjų įspūdžių 
dalinimasis.

Dalis sportininkų iš kitų miestų 
tuoj pat persikelia į kitą vietinį 
Australijos susiekimo aerodromą 
savo išskridimui į namus, kai mes 
sydnėjiškiai jau pakeliui į namus. 
Ir mano namai pilni žmonių. Atva
žiavo vieni, atvažiavo kiti. Dalina
mės įspūdžiais, džiaugiamės pir
maisiais australiško alučio gurkš
niais, nes kaip viskas buvo gražu, 
malonu ir skanu Kanadoj ir Ameri 
koje, tačiau nei viename krašte ne
galima buvo rasti tokio, bent pa
našaus alaus, kuris bent dalinai 
galėtų prilygti mūsų australiška
jam. Atrodo, kad šiuo tuo ir mes 
galime pasigirti ir pralenkti mūsų 
turtinguosius amerikonus.

Grįžome iš karštos vasaros į 
patį žiemos vidurį. Tačiau žiema 
čia visai nebloga - gražu saulėta, 
tik naktys šaltokos. Gi mūsų žie
mos sporto mėgėjai tuoj pat išvy
ko į mūsų žiemos sporto šventę, 
kur buvo diskutuotas ir mano iš 
Amerikos atvežtas pakvietimas 
australiečių slidininkų dalyvavi
mas Pabaltiečių žiemos sporto 
šventėje. Atrodo, kad kas nors tik 
rai iš mūsų ten bus ir mano links
moji žiemos sporto fanatikė, cle- 
velandietė Irena Sniečkuvienė 
turės vėl darbo su tais neklauža
dom australiečiais.

Taip pagaliau mes vėl grįžome į 
normalų rimtą gyvenimą ir kitą 
kartą aš jau ne kelionėje, bet na
muose, bandysiu šią visą kelionę 
susumuoti. Geriausi linkėjimai 
Jums visiems, mūsų draugams ir 
bičiuliams Amerikoje ir Kanadoje 
jau iš Australijos.

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 —
TeL 737-8601
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REIKALINGAS MUMS DAR VIENAS NAUIAS
INSTITUTAS? DR. JONAS BALYS

KODĖL R. ŠILBAJORIS VERŽIASI PER ATDARAS DURIS?

Negalėjau susilaikyti ne
pakraipęs galvos ir nepasi- 
gūsčiojęs pečiais, kai pa
skaičiau V. 'Rimšelio straip
snį ”Dar vienas PLB seimo 
kultūrinis projektas”, ku
riame atpasakoti įspūdžiai 
apie prof. R. šilbajorio pa
skaitą "Lietuvių kultūros 
židinys vakarų pasaulyje” 
(žr. "Draugas”, 1978. VII. 
28). Mat Šilbajoris siūlo 
steigti kokį ten naują "Li
tuanistikos mokslo institu
tą", na, ir jūs visi patrio
tiški tautiečiai tik atidary
kite savo pinigines.

Visokių institutų mes jau 
turime pakankamai. Yra ne 
tik du lituanistikos institu
tai, pedagoginis ir studiji
nis (pastarasis jau turįs 
virš šimto narių), bet dar 
Meno, Liaudies šokių, Poli
tinių studijų ir gal dar ko
kie kitokie institutai. Ypač 
keista, kad Šilbajoris igno
ruoja Lituanistikos Institu
tą, kurio nariu ir jis pats 
jau senokai yra. Tas insti
tutas išleido V. Biržiškos 
"Aleksandryno" tris tomus, 
po tris tomus "Lituanisti
kos darbų” ir "Suvažiavi
mo darbų”, dar "Lietuvių 
išeivijos spaudos bibliogra
fiją 1970-74.” Tai jau šis 
tas. Tiesa, ne viskas tame 
institute yra tvarkoj, pvz. 
ką bendra su lituanistika 
turi filosofija ir teologija? 
Arba kai tikruoju nariu iš
renkamas elektros inžinie- 
nūs, niekuo nepasižymėjęs 
lituanistinėse studijose, bet 
karstas Lenino~gerbė7as, 
girdi, Lietuvoje "ten niekas. 
iš Lenino nesijuokia” (žino
ma, viešai nedrįsta, bet vi
siems koktu dėl to primes
to Lenino kulto).

Visiškai nėra reikalo tokį 
institutą būtinai sieti su 
kokiu Amerikos universite
tu. Lenkai turi nepriklauso
mą savo meno ir mokslo in
stitutą New Yorke, ukrai
niečiai net savo laisvą aka
demiją. Jei kuris universi
tetas pats parodo inicia
tyvą, tai gerai. Yra toks 
atvejis, tai Kanto valst. 
universitetas, kuriame rado 
prieglobstį lituanistinės ir 
baltų studijos, ten kaupia
mos knygos ir periodika,

tamento vedėju atviras 
marksistas ir nori bylinėtis, 
kodėl jo nepatvurjfno, kaip 
atsitikę? Marylando valst. 
universitete. Net ir katali
kų laikomi universitetai ne
bėra laisvi nuo marksistinio 
tvaiko, kaip rodo keisti įvy
kiai jėzuitų Georgetowno 
(Washington, D. C.) ir 
Notre Dame univ.

Yra tiesiog klasiškai suk
tas toks tvirtinimas: "Jis 
(institutas) neturėtų būti 
jokios politinės veiklos ap
raiška. Jis turėtų būti ne
priklausomas mokslinės au
tonomijos atžvilgiu. Tačiau 
jis turėtų ryšius su kitomis 
lietuviškomis kultūros ap
raiškomis.” Nepolitinis da- 
bar čia reiškia liberalus, ve
dąs į marksizmą ir bolše-
vizmą. ‘‘Tokioinstituto 
ifiurhs čia nereikia. Kas yra 
tos "lietuviškos kultūros 
apraiškos”? Prie jų galima 
būtų priskirti ir Lietuvių 
darbininkų susivienijimą, ir 
Amerikos lietuvių darbinin
kų literatūros draugiją, ir 
kitas aiškiai komunistines 
ar užsimaskavusias "libera
lias” organizacijas. Remda
masis "mokslinės autonomi
jos” principu, susikompro
mitavo Marylando univer
sitetas.

Mums reikalingas toks in
stitutas, kuris rūpintųsi lie
tuviška tautine kultūra ir 
mokslu, bet ne kokiais ten 
internacionalais ir kuris ne
būtų neutralus, kas liečia 
lietuviškus reikalus.

Kitas dalykas. Lituanisti
nėmis studijomis nesuindo- 
minsi jokio Amerikos uni
versiteto, jei Įvestiems kur
sams nebus klausytojų. 
Amerikos universitetai pir
miausia yra mokymo, bet 
ne tyrinėjimo įstaigos. To- 
dėl turėjo susilikviduoti 
bendras Baltų tautų kultū
ros kursas Indianos valst. 
universitete, o ir Chicagos 
universitete kuklus lietuvių 
kalbos kursas vos laikosi, 
nes ir "Amerikos lietuvių 
sostinėje", neatsiranda pa
kankamas studentų skai
čius, kurie norėtų geriau iš
mokti savo tėvų kalbą. 
Amerikos universitetai su
interesuoti gauti pinigų.

Įsteigs nors ir mohikanų 
kalbos katedrą, jei kas duos 
pakankamai pinigų, iš ku
rių nutrupės tam tikros su
mos "administracijos išlai
doms” padengti. Todėl "Li
tuanistikos katedra” be 
studentų yra iliuzija, kuri 
gali būti labai brangi. Išei
vijos reikalui pakanka Pe
dagoginio lituanistikos in
stituto, Kento ir Dainavos 
kursų. Kas norės — galės 
išmokti. Profesionalų litua
nistų gamyba mes ir nega
lime užsiimti, nes jiems čia 
nebus kas veikti. Atsimin
kime kad Aistis, Balys, Jo
nikas, Maciūnas, Skardžius 
ir Trumpa turėjo imtis bib- 
liotekininko darbo, kiti nu
ėjo į įstaigas ar net į fab
rikus.

Tokiu būdu visas tas šil
bajorio "didingas planas” 
yra gryna retorika. Tačiau 
vienas dalykas pakvipo pa-/ 
žįstamu raugalu. Minėtame/ 
straipsny rašoma: "Toks y. 
institutas galėtų vesti dialo- Z 
gą su mokslinėmis mstitucį- 
j6mis^Li^uj^oje77.”~Tai ne- 
be nauja, bet visiškai nerea
li galimybė. Toks siūlymas 
panašus į "Trojos arklį”. 
Realybė yra tokia, kad jo
kio rimO-dialogo negali Eu- 

' ti, nes pirmiausia viskas 
priklauso nuo Maskvos, kuri 
to nenorį, o mūsiškiai bijo 
bet kokių ryšių su vakarie
čiais, kad nesusilauktų Jo
no Kazlausko likimo. O 
Maskva tik tada leis kokius 
nors ryšius, jei iš to jiems 
bus propagandinė nauda, 
arba galės mūsų darbus su
trukdyti, pirmiausia juos 
neutralizuoti arba "nupoli- 
tinti”, o tada sumarksistjn- 
ti. Gal atsiųstų su paskaito
mis "akademiką Niunką” ar 
kokį panašų. Mums užtenka 
ir be importo savų "libera
lizmo ginklanešių", susi
spietusių apie "Akiračius".

Pažiūrėkime, kas atsitiko 
su estų ir latvių emigrantų 
įsteigtu "Baltiška Institu- 
tet” Stockholme, kuris vei
kia jau eilė metų, ruošia 
konferencijas ir kt. Švedai 
pasiūlė jį suvalstybinti. Po 
ilgų diskusijų emigrantų 
tarpe, pagaliau pasiūlymas 
buvo priimtas. Institutas

dabar gauna pinigų, bet ne
beteko savarankiškumo, pa
sidarė švediška institucija 
jų Kultūros Tarybos žinio
je. Minkšti ir bailūs švedai 
žavisi "detante", tad tuo
jau pasikvietė iš okupuotos 
Estijos grupę asmenų, ku
rie atvykę į Stockholmą 
pradės vykdyti savo užda
vinį: indoktrinuoti emi
grantus, ypač jaunąją kar
tą, ir daryti propagandą 
apie laimingus susovietin- 
tus Baltijos kraštus švedų 
tarpe. Kogi kito galima 
laukti ?

Kitas pamokantis atvejis 
yra Baltų studijų draugijos 
(AABKj__ apsijuokinimas, 
kuri irgi bancTė^uzmegsti 
ryšius”, nueidama taip toli, 
kad pradėjo "siūlytis kaip 
velnias į kūmus” (anot tos 
pasakos) ir gavo nosį. Mat 
siuntinėjo savo leidinių net 
šimtais egz., tačiau jų jo
kioje Baltijos bibliotekoje 
nerasi, niekas jų ten nema
tė ir nieko apie juos neži
no, nes jie nepraėjo per cen
zūrą.

Mano asmeniškas patyri
mas irgi rodo, kad bet kpks 
bendradarbiavimas yra ne- 

"Toks ^Atsitiko ~Taip7
Dar 1944 m. pavasarį įtei
kiau vienai mūsų mokslo 
įsaigai jau spaudai paruoš
tą studijos rankraštį apie 
tokį nekaltą dalyką, kaip 
Joninių papročiai. Užėjo 
nauja audra, atsidūriau Va
karuose. Atėjus "detentes” 
gadynei, parašiau vienais ir 
kitais metais į Lietuvą du 
laišku, prašydamas atsiųsti 
to mano darbo (kurio, aiš
ku, ten nespausdins) nuo
trauką. Nieko nesiteikė 
man atsakyti, — galėjo 
bent mandagumo dėliai pa
rašyti, kad rankraščio ne
suranda arba jis’ žuvęs.

Dar sakoma, kad "mes 
turime labai pasiturinčių 
lietuvių, kurie galėtų būti 
minėto instituto mecena
tai”. Mes žinome, kad iš va-

■

■

ruošiami vasaros Įkursai, or
ganizuojamos ir duodamos 
stipendijos. Tai labai gerai. 
Kodėl šilbajėris užsimanė 
ignoruoti ir Lituanistikos 
Institutą, ir Kento univer
sitetą? Ar jų "mokslinio ly
gio reputacija” nepakanka
mai aukšta? Amerikoje 
dažnai ta "mokslinė reputa
cija” sudaroma tada, kai 
ten yra daug "liberalų” ar
ba užsimaskavusių~Lomu- 
nistų. Deja, taip yra ir šian
die mes negalime pasitikė
ti Amerikos universitetais, 
kai ten gali būti išrenka
mas Politinių mokslų depar-

dinamų "lietuviškų milijo
nierių” mums naudos yra 
tiek, kiek iš žilo ožio: nei 
taukų, nei plaukų, kaip pa
tarlė sako. Dargi lietuviš
kos knygos jie nepaslenka 
nusipirkti, gal laukia, kad 
dovanai atsiųstų. Lietuviš
kus reikalus remia ir fon
dus pripildo tie vidutinio- 
kai, kurie neturi didelių pa
jamų, bet ir nesirūpina la
bai puošniomis rezidencijo
mis. štai pavyzdys. Litua
nistikos Institutas turėjo 
Iždo Tarybą, kurios tikslas 
buvo telkti lėšas. Pirminin
kais keliolika metų buvo iš 
eilės du mūsų "milijonie
riai”. O lėšų tebuvo tiek su
telkiama, kad vos pašto 
ženklams ir kitoms smulk
menoms teužtekdavo. Ir tu
pėjo jie ten metų metus 
"kaip vištos ant kiaušinių 
dėl tuščios garbės” (tai ne 
mano, bet nugirstas išsi
reiškimas). Atsirado vie
nas kitas rėmėjas iš šalies, 
bet tai buvo ne tos "turtuo
lių tarybos” nuopelnas. Kai 
Instituto nariai pagaliau 
apsidėjo nario mokesčiu, tai 
jau susirenka kiek lėšų ir 
galima šį tą padaryti. f

Tad visi Šilbajorio siūly-Z 
mai yra perdėm nerealus irS 
slidus dalykas^ 'Verta pa- S 
žymėti, kad tokį pasiūlymą / 
jau seniai perša žinomas 
kolaborantų laikraštis.

WANTED EXPERIENCED
DRYVVALL HANGERS

Needed to work in Denver. Colo. Piece 
work from $2.00 to $3.00 per 4x12 
sheet. Hourly wages from $7.50 hour 
>ip. Group insurance for employees.

APPLY CALL OR \VRITE TO:
UNITED DRYWALL & 

PAINTING INC.
5300 NO. BROADWAY 

DENVER. COLORADO 80216 
303-573-510S

(25-34)

OPPORTUN1TY FOR
INJECTION MOLDING FOREMAN

Mechanical aptitude a mušt. This is 
a working foreman position. Steady 
job. Excellent pay. Profit sharing. 
Health and accident,. life, deniai in
surance paid. Paid vacation. Apply in 
person or phone 517-849-9911.

MARK I MOLDED PLASTICS
164 E. Chicago Rd.

Jonesville, Mich. 4^250
An Eaual Opportunity Employer M/F 

(27-35)

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos- Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■
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'Akiračiai’ dialogo 'su kraštu’ sargyboje
šių metų pradžioje pasi

rodžius „Naujosios Vilties” 
10 Nr., Algirdas T. Anta
naitis balandžio mėn. Aki
račių 4 Nr. gana objekty
viai ir net palankiai pamini 
„Naujosios Vilties” 10 Nr., 
tik kiek plačiau neigiamai 
pasisakydamas dėl J. Gliau- 
dos R. Spalio romano re
cenzijos.

Bet po dviejų mėnesių 
Akiračių 6 Nr. pasirodė ki
tas straipsnis, pristatantis 
„Naujosios Vilties” 10 Nr., 
tik visai iš kitos perspekty
vos. čia Akiračių bendra
darbis, pasislėpęs po Vargu
lio Tautvaišos slapyvardžiu, 
puolų K. Vėlyvio straipsni 
„Lietuvių kalba okupuotoje 
Lietuvoje” ir smerkia 
„Naująją Vilti”, kam ji iš
drįstanti tokios rūšies 
straipsnius skelbti savo žur
nale. Straipsnio autoriaus 
uždavinys — savo „kritiš
komis pastabomis” sukriti
kuoti K. Vėlyvio straipsnį. 
Deja, autoriaus „kritiškos 
pastabos nėra labai kritiš
kos, mažiausia, neobjekty
vios. Pavyzdžiui, slapukas 
sustoja ties kuria nors 
straipsnio detale, išpeša ją 
iš konteksto ir interpretuo
ja taip, kaip jam patinka, 
sunaikindamas tos detalės 
pagrindinę mintį ir išvesda
mas pačią idėją į šunkelius, 
tuo pačiu keliu tautininkų 
žurnale neva įžvelgdamas 
tautinės ideologijos merdė
jimą. žemaičiai sakydavo, 
kas ko laukia, kvėpdama 
traukia. Man atrodo, kad 
užuot klaidinus savo skai
tytojus nesamais dalykais, 
Akiračių vėliavnešiai būtų 
arčiau tiesos, jeigu jie ma
žiau rūpintųsi kitais ir jų 
ideologijų „merdėjimu”, o 
daugiau pagalvotų apie sa
vo pačių lietuviškai tautinės 
sąžinės reikalus. Ne man 
vienam aišku, jog ji ne mer
dėja, bet jau seniai, nuo 
pirmojo Akiračių numerio 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7J/<% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6% % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6’/į% — 1 mėty 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 FJ8.L.I.C.

gįaftnt 
Ajjitliony 
gavings

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Ckmod WodL

Juofas Gribauskas, vedėjas

mirusi. Kitaip nesupranta
mas tas nuolatinis tūravoji- 
mas okupanto statytiniams.

Na, bet grįžkime prie pa
stabų. Pirmiausia Vargu nui 
nepatinka straipsnio tonas, 
nei jo pobūvis. Girdi, „Išei
vijos su tauta bendravimo 
kontekste čia labiau dar 
dvelkia . .. senųjų Klive- 
lando rezoliucijų dvasia”. 
Pvz., kodėl rašoma „oku
puotoje Lietuvoje”; kitaip 
sakant, kodėl Lietuvos įvy
kiai ir darbai rašomi tikrai
siais vardais.

Vargūnas d ž i a u giasi 
straipsnyje radęs priešta
ravimą. Bet iš tikrųjų ten 
jokių prieštaravimų nėra. 
Ten yra tik iškeltos lietuvių 
mokslininkų bei menininkų 
didžiulės pastangos ir jų-re
zultatai, laikantis prieš bol
ševikų vergiją.

Arba Vargūnas smerkia 
straipsnio autorių, kam jis 
sukūręs tokį „neigiamą 
įspūdį” apie J. Kruopą. Bet 
straipsnyje apie Kruopą to
kio neigiamo įspūdžio nėra. 
Ten tik pailiustruota, kaip 
bolševikai, rusindami Lie
tuvą, priverčia rimčiausius 
mūsų kalbininkus pabūti 
gimtosios kalbos duobka
siais.

Kitoj vietoj Vargūnas ap
gailestauja, kad K. Vėlyvis 
visą būrį Lietuvos rašytojų 
pavadinęs bolševikiniais ra
šytojais. Girdi, nei Churgi
nas, nei Gricius-Pivoša tada 
dar nespėję subolševikėti, ir 
dėl to to tokiais rašytojais 
jie nebuvę. Bet iš straipsnio 
konteksto aiškėja, jog auto
rius pavadino tuos mūsų ra
šytojus bolševikiniais, ku
rie iš pirmų invazijos dienų 
stengėsi patekti į bolševikų 
avangardus, įteisinant bol
ševikų okupaciją. Bet la
biausiai piktinasi Vargū
nas, kad ir Ą. Vienuolis-žu- 
kauskas straipsnyje pri
skirtas tai rašytojų grupei.
Jis rašo: „Bet į bolševiki

nių rašytojų tarpą įjungti 
veteraną patriotą A. Vie- 
nuolį-žukauską yra ne tik 
nesusipratimas, bet ir nedo
vanotinas n u s i kaitimas” 
(sic!). Kad A. Vienuolis bu
vo rašytojas veteranas, kai 
bolševikai įsibrovė į Lietu
vą, tai tiesa. Bet kad jis 
būtų buvęs žinomas Lietu
vos patriotas, tai netiesa. 
Vienuolis nepriklausomais 
laikais buvo simpatingas 
Anykščių vaistininkas ir 
žymus lietuvių rašytojas. Ir 
tiek. Bet bolševikams atė
jus, Vienuolis netrukus jun
gėsi i tą „pirmųjų” rašyto
jų grupę ir nuo 1941 m. ba
landžio 9 d. Vienuolis tapo 
bolševikinių rašytojų akty
viu nariu, (žiūr. Literatū
rinio gyvenimo kronika, 
1970 m., psl. 34, 35). Jo pa
silikimas Lietuvoje vokiečių 
okupacijos metu neatestuo
ja jo patriotizmo, nes, be jo, 
ir daugiau tos grupės rašy
tojų buvo likę Lietuvoje — 
Būtėnas, Montvila, Tilvytis 
ir kiti.

Savo 1957 m. autobiogra- 
finėj apybraižoj Vienuolis, 
išskyrus „Kaukazo Legen
das”, nepamini nė vieno sa
vo kūrinio, nė vieno aki
mirksnio iš savo gyvenimo 
n e p r i klausomais laikais. 
Apybraižoj susidaro įspū
dis, kad Vienuolis Nepri
klausomoje Lietuvoje nebu
vo ir gyvenęs. Bet jis apra
šo savo gyvenimo įvykius 
Kaukaze ir pamini, kaip sa
vo nuopelną, kad jis sėdė
jęs Tifliso kalėjime už „re
voliucinę veiklą” 1904 m.

Baigdamas savo apybrai
žą, Vienuolis dėkoja bolše
vikams už jo įvertinimą ir 
suteiktas jam malones: 
„Profesionalu rašytoju pa
sidariau tik tarybiniais lai
kais, atsipalaidavęs nuo 
vaistininko profesijos ir ap
rūpintas personaline pensi
ja”. (Tarybų Lietuvos Ra
šytojai M * ž, 501 psl.: 1977 
m., Vilnius). Po vienuolio 
mirties buvo įsteigtas jo 
vardo muziejus.

★
K. Vėlyvis, baigdamas sa

vo apžvalginį straipsnį pa
stebi, „... jog tik religija ir 
gimtoji kalba tegalės išsau
goti lietuvių tautos tapaty
bę ir išgelbėti pačią tautą 
nuo pražūties”. Tai taikli 
pastaba dabartinio lietuvių 
tautos genocido akivaizdoje. 
Bet Akiračių bendradarbis 
šias dvi tautos tepatybes 
gana platokam komentare 
bando aiškinti kaip neesmi
nes ir dar pasišaipydamas 
skaitytoją veda į demago
ginius pašalius.

Kas skaitys Vargano 
„kritiškas pastabas”, tas 
pastebės, kad jo komenta
rai primena „Dabartinės” 
Lietuvos propagandą.

Beje. Kai Akiračiai baigs 
tiesti tilt’us (kad ir pontoni- 
nius) į tėvynę, tai toks 
Vargūnas Tautvaiša leng
vai galės pasiekti geležinę 

uždangą ir pasibelsti į var
tus^ Tada jis sargybinių ga
lės paklausti, kas yra tau
tos religija. Bolševikų sar
gybiniai, jei bus Tautvąišai 
k o n fidencialūs, paaiškins 
jos sąvoką. O tada ir pa
čiam Tautvaišai gal paaiš
kės, kodėl lietuvių tauta 
„nureliginama” ir kodėl 
smaugiama jos gimtoji kal
ba.

Takutis

laiškai 
Dirvai

ISPANŲ TRADICIJOS 
KALIFORNIJA

Labai kruopščiai ir išsa
miai parašytame A. Mirono 
„Kaliforn i j o s įdomybės” 
straipsnyje, kuris supažin
dins visus mūsų prietelius 
gyvenančius rytų JAV-ėse, 
su tikrais Kalifornijos 
skaitlingais veidais ir nuo
taikomis — pastebėjau vie
ną ispanišką žodelį — na, 

EEECTRICIANS
An excellent opportunity is available for a ąualified elec- 
trician vvith refrigeration expeiience along with a minimum 
of 3 years experience with numerical control machines. 
Mušt be capable of installing a wide variey of electrical or 
electronic equipment. Knowledge of blueprints, \viring 
diagrams and schematics is necessary.

Please cal 216-943-5500, ext. 2202 for an appointment.

BAILEY CONTROLS
29801 Euclid Avė., Wickliffe, Ohio 44092

An equal opportunity employer MiF/H
(33-34)

MACHINE REPAIR 
MAINTENANCE

As a major suppliei’ of products for the automotive 
Market, we are seeking a Machine Repair-Maintenance 
individual for our screw machine operation.

Fro consideration, candidate will have had 5 years of 
solid experience in the maitenance and repair of Daven- 
port Screw Machines. Individual mušt also be able to 
perform allied functions in the screw machine operations. 

Our Clean, modern plant is located in Brighton, Michigan. 
Excellent wage and employee benefits are offered. For 
more information or to arrange a personai interview, call 
between 10 a. m. and 12 noon:

Mr. R. Bayless
313-229-9556

J(KELSEY-HAYES COMPANY

KVH 7300 Whitmore Lake Road 
KELSEY-HAYES Brighton, Michigan 48116

An equal opportunity employer M/F!H
(34-35)

tad kalbininkų įpročiu, pa
teiksiu savišką aiškinimą.

„Real” — tai „priklau
sąs karaliui”, pvz. palacio 
real, karaliaus pilis — tiesio 
gine prasme. Ispanuose ši
taip apibudinami ir perkel
tine (tropine) prasme keli 
gyvuliai ir daiktai, iškilę 
aukščiausi savo klasėje: ka
rališkas tigras, karališkas 
aras, karališka eglė, kara
liška in octavo knyga ir 
pan. Ogi ’El Camino real”, 
tai magistralė pirmos rū
šies, tvirtina „Peųueno La- 
rousse Ilustrado” (Mažasis 
Larousse iliustruotas žody
nas, 872 p.), čia imama „ka
rališką vieškelį” perkeltine 
prasme, bet yra pagrindo 
pavadinimą suprasti ir tie
siogine prasme, nes nuo be
veik Kolumbo laikų ispanų 
karaliai liepdavo tą „jų” 
vieškelį vis šiaurėn tęsti, 
kad sujungus du svarbiau
siu Ramiojo Vandenyno 
uostu.

Dabar jis didžiai praplės
tas, ištiesintas, išlygintas, 
išpiltas ir vadinamas pro- 
zaiškai „Interstate #5”, o 
toliau šiaurėn nuo Los An
geles ”Freeway #101”, bet 
ir šiandien yra nenustojęs 
savo milžiniškos strategi
nės svarbos, jungiant San 
Diego — San Francisko di
džiulius natūralius uostus.

č. G.
Santa Monica, Ca.
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Iš viso, Orange apskritis nepap
rastai greit auga ne tik dėl Disney 
land, bet ir visais kitais atžvilgiais 
- auga rezidenciniai rajonai, stato
mi fabrikai, įmonės, viešbučiai, 
prekyvietės tokiu tempu, jog ne
spėji apsidairyti, kaip užtinki jau 
naują vietovę, dar nepažymėtą že
mėlapyje. Ir jautiesi žmogus, tar 
tum į negyvenamą kontinentą at
vykęs, kur vieton žvėrių auga 
miestai ... Tačiau didelė Orange 
apskrities dalis tikrai yra negyve
nama, nes kalnuota ir apaugusi 
miškais, kur žmonės ne taip no
riai įsikuria. Viena iš žymesnių 
vietelių yra lenkų kilmės aktorės 
Modieskos buvusi vila ir pagal tai 
pavadinta vietovė. Yra privati 
paukščių saugonė atdara lankyto
jams ir apskrities išlaikomi berniu
kams auklėti namai.

LOS ANGELYNAS

Apie Los Angeles miestą mūsų 
spaudoje buvo rašyta, tačiau ka
žin ar kas yra bandęs žvelgti gry
nai keliautojo-turisto akimis, ieš
kodamas įdomesnių taškų. Per 
pastaruosius 20 metų šiame did
miestyje ir jo apylinkėse užaugo 
naujų įdomių vietų, jų tarpe pats 
miesto centras visiškai pakeitė sa
vo veidą, nugriovus seną rajoną, 
panaikinus lūšnas ir pastačius eilę 
aukštųjų dangoraižių ir Music 
Center pastatą. Išsivystė Univer- 
sal studijos su įdomiausiomis at
rakcijomis viduje ir pastatais išo
rėje, miesto periferijose išaugo 
daug modernių ir patogių pirki- 
mosi centrų.

Anksčiau artėdamas prie Los 
Angeles matydavai iš tolo namų 
fone iškylantį miesto rotušės (City 
Hali) bokštą, o dabar jis lyg že
mėn susmego, atsidūręs tarpe 
naujai užaugusių dangoraižių ir 
jausdamasis lyg nykštukas ... Se
niau buvo tik du greitkeliai - Pasa- 
dena Freeway ir Hollywood-Santa 
Ana Freeway, pasibaigiąs netoli 
Anaheimo. Dabar visas reizginys 
naujų greitkelių lyg kokiu tinklu 
padengia visą didįjį Losangelyną.

Paaugo ir Los Angeles priemies 
čiai bei prilipę atskiri miestai. Pa
vyzdžiui Long Beach, vienas di
džiausių miestų Kalifornijoje, da
bar jau visai susijungė su Los An
geles. Nors miesto vaizdą gadina 
pačiame centre kalva su alyvoms 
gręžti bokštų mišku, primenančiu 
man Lietuvos Kryžių Kalną, bet 
centre jau reikia naudoti vienos 
krypties gatves, nes jos pasidarė 
per siauros ... Anksčiau garsus 
gražuolių konkursais ir paradais, 
dabar turi visai kitą atrakciją - 
Queen Mary atlantinį laivą, pa
verstą muziejum ir atdarą lankyto
jams apžiūrėti. Tačiau Long 
Beach bene vienas iš mažiau gy
ventojų skaičiumi paaugęs, nes 
dabar jame gyvena ne daugiau 
kaip 380,000 žmonių.

Tik pastaraisiais dešimtmečiais 
išaugę kiti miestai, kaip Pomona, 
Covina, San Fernando Valley, 
Simi Valley, Hacienda Heights ir 
kiti, jau vejasi senesniuosius Pa- 
sadeną, Glendalį, Burbanką, San
ta Monika, Inglewoodą, Torrancą 
ir kitus. Seniau nebuvęs, nese
niai atsirado Los Angeles zoologi
jos sodas, šalia garsiosios Griffith 
observatorijos ir parko, buvusių 
svarbesniais miesto taškais. Nau
jais greitkeliais išraižytas ir vis 
daugiau automašinų juose bedu- 
miant, Los Angeles didmiestis bei 
jo ‘tėvai’ dar labiau susirūpinę 
amžina ir neišsprendžiama proble - 
ma — kaip atsikratyti vadinamuo
ju ‘smogu’, kuris labiausiai atsi
randa karštomis vasaros dienomis-

Iš matytinų Los Angeles vietų 
pirmiausia yra jo centras, kur ne 
tik pažvelgiama iš apačios į dan-

(4)

KALIFORNIJOS ĮDOMYBĖS

Los Angeles vaizdas iš greitkelių mazgo.

goraižius, bet įmanoma į juos įlip
ti ir mesti žvilgsnį pro rudą smogo 
debesį į apačioje vaikščiojančius 
žmones ir tolumoje besitiesiantį vi 
są skruzdėlyną namų, kelių, gat
vių ir greitkelių. Apžiūrėtinas Mu
sic Center, su jo fontanais ir par
keliu, jeigu neteks gauti bilietų į 
koncertą ar operą. Aplankytina 
miesto rotušė, kur kiekvienais me
tais vasario 16 dienos Nepriklau
somybės Šventės proga lietuviai 
iškelia Lietuvos trispalvę šalia 
JAV ir valstybės vėliavų. Kalifor
nijos Universitetas ir šalia esanti 
sporto arena bei konvecijų ir paro
dų centras (visai arti vienas antro) 
o keletą muziejų lengva atrasti 
kiekviename miesto plane. Be mi
nėtojo, dar keli kiti univesitetai ir 
įvairios kolegijos, jų tarpe Loyola 
U-tas ir Immaculate Heart kolegi
ja, yra katalikų išlaikomi. Nakties 
metu važiuojant greitkeliu į pietus 
(Harbor ir Hollywood Freeway) 
gražiai apšviestas matosi Depart- 
ment of Water and Power pasta
tas.

Vienas įdomiausių muziejų yra 
Los Angeles County Art Museum. 
Kaip tik prie šio muziejaus nepa
mirština apžiūrėti La Brea Fossil 
Pits. Tai 9 duobės-ežerėliai, per
sunkti alyva ir smala, išsivertusio- 
mis iš žemės gelmių. Ši vieta lai
koma viena turtingiausiu ledynų 
amžiaus pavyzdžiais, nes šios lim
pančios ir dvokiančios duobės bu
vo mirtinos pinklės priešistori
niams žvėrims. Visa tai stebima 
viename namelyje, kur smaloje sa 
vaime užsikonservavo prieštvani
nio liūto griaučiai. Iš įvairių ir da
bar dar tebeiškasamų kaulų nusta 
tyta, kad prieš milijonus metų la
va buvo užliejusi visą gyvūniją ir 
augalus. Didžiausiame klane, 
prie pat meno muziejaus, dirbtinė 
mis mastadontų figūromis ši tra
gedija gerai atvaizduota. Šis me
no muziejus yra miesto viduryje, 
visai prie Beverly Hills miesto, ku 
ris laikomas viso pasaulio turtin
gųjų žydų sostine, kadangi čia jų 
daugiausia susispietę. Jį kerta pu
siau iš pat Los Angeles centro atei 
nantis Wilshire Boulevard, gra
žiausia Los Angeles metropolio 
gatvė. Taip pat pasiekiami vaka
rinis Los Angeles, Brentwood, 
Westwood ir Santa Monica prie
miesčiai ir atskiri mestai. Kita 
įdomi keliautojams gatvė yra Sun-
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set bulvaras, taip pat prasidedąs 
LA centre ir pasibaigiąs pajūryje, 
kaip Wilshire bulvaras, tik Sunset 
baigiasi Pacific Palisades prie
miestyje, o Wilshire Blvd. - Santa 
Monicoje. Lygiagrečiai šioms 
dviem eina dar stambesnės dvi ar
terijos - Pico ir Olympic bulvarai, 
taip pat pasibaigią Santa Monico
je. Iš šių gatvių tik Sunset bulva
ras įsivingiuoja į pajūrio kalnus ir 
turi gražiausius vaizdus paskuti
nėje jo dalyje.

Kai kas sako, jog centrinis Los 
Angeles susideda iš keliu pasau
lių - finansinis pasaulis su bankais 
skolinimo bendrovėmis ir dango
raižiais; įstaigų pasaulis - įvairūs 
teismai, miesto valdyba, vandens 
elektros, policijos, laikraščių lei
dyklos ir kt.; ispanų-amerikiečių 
bendruomenė, ypatingai visai 
prie centro jų kvartalas, o rytinia
me Los Angeles gyvenamieji rajo
nai su ispaniškai kalbančiais žmo
nėmis; mažasis Tokyo (Little To- 
kyo), su sutelktomis japonų vieto
vėmis ir verslais; kieniečių dalis, 
panaši į San Francisco kvartalą, 
tačiau žymiai mažesnio masto; 
maža filipiniečių kilmės žmonių 
kolonija ir didesnė juodukų ben
druomenė, kuri ne tik čia , bet ir 
kitose miesto dalyse vis plečiasi. 
Juodukų centras yra priemiestis 
Watts.

Labai įdomus vaizdas į visas ša
lis iš miesto rotušės 25-jo aukšto. 
Kiti dangoraižiai taip pat turi ste
bėjimo taškus pastatų stoguose. 
Tik vasaros metu, kada rudas smo 
go debesys iškilęs virš stogų, ne
labai malonu žvalgytis pro jį. Gali 
ma rasti įdomių krautuvių ir kito
kių pramogų miesto centre.

Juodųjų kvartale yra viena sa
votiškai įdomi vieta - 107 gatvėje 
(no. 1700) kyla aukštyn vienintėlis 
toks pasauly meno paminklas - 
1920 metais Simon Rodia pradė
tas ir 1954 m. pabaigtas statyti 
bokštas, sudarytas iš įvairių nuo
laužų: sudaužytų butelių, kerami
kos ar porcelano gabalų ir gele
žies. Tai vadinama Watts Towers. 
Gaila, aplinka čia nėra labai žavi.

Visame Los Angeles didmiesty
je yra nemaža toli einančių gatvių 
iš šiaurės į pietus arba iš rytų į va
karus, bet jas daug kur nukirtę 
greitkelių pylimai. Yra atskiri ra
jonai nepatogūs gyventi, arba su
daro rasinius ghetto. Daugiausia
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juoduku turi priemiesčiai Watts, 
Compton ir Carson, bet dabar juo- 
duosios rasės žmonių netrūksta ir 
baltųjų rajonuose. Azijos geltono
sios rasės įvairūs atstovai yra pa
mėgę Gardena miestą (virš 50,000 
gyv.), bet mėgsta spiestis kom
paktinėmis bendruomenėmis ir ki - 
tose dalyse.

Turtingoji klasė (milijonininkai, 
filmų žvaigždės ir direktoriai ar 
bankininkai) jau nuo senų laikų už
sitvėrę mūrine tvora Bei Air rajo
ne (netoli UCLA, tarp Beverly 
Hills ir Westwood). Bet įvažiavus 
į rajoną iš gatvės nieko negalima 
pamatyti, nes kiekviena nuosavy
bė tvorų ir tankių augalų uždeng
ta, o policijos patruliai stropiai 
saugo dieną ir naktį.

FILMU SOSTINĖ

Būti Los Angeles mieste ir ne
pamatyti svarbiausių Hollywoodo 
vietų, lygu nuvykti Romon ir nepa 
matyti Popiežiaus. Hollywoodas 
yra Los Angeles miesto dalis to pa 
ties vardo kalno papėdėje, siekian 
ti ir Griffith kalno šlaitų, tarp Bur- 
banko, Glendale ir Beverly Hills 
miestų. Vakarinis Hollywoodas 
liečiasi su Beverly Hills miesto ri
bomis. Viena stambiausiųjų stu
dijų, Universal, dabar sudaro at
skirą rajoną ir vadinama Univer
sal City, juoba, kad aukštas, sta
tus kalnas ir Hollywoodo greitke
lis skiria nuo likusiojo Hollywoodo-

Hollywoodas yra Amerikos fil
mų lopšys ir milžiniškos filmųpra- 
monės centras. Visame mieste iš
mėtyta filmų studijų, o jas atpa
žinti galima iš aukštų tvorų ir be
langių pastatų, jeigu nėra iškabų 
skelbiančiųjų vardą. Dalis Holly- 
woodo miesto yra užsilipusi į aukš
tokus kalnelius, kuriuose mėgsta 
gyventi filmų aktoriai, tačiau šiais 
laikais jie išsibarstę tolimesniuose 
ir ramesniuose priemiesčiuose. 
Sunset ir Hollywood bulvaruose, 
prie gatvės sankryžų, galima pa
matyti berniukus, siūlančius už 
porą dolerių įsigyti filmų aktorių 
gyvenamųjų rajonų planą, bet ver
čiau nusipirkti bilietą autobuso 
ekskursijai, kuri apvežioja po Hol- 
lywoodą ir po Beverly Hills gatves 
parodo kur koks aktorius arba ak
torė gyvena arba anksčiau gyveno.'

Garsusis Hollywood Bowl, atvi
rame ore koncertų estrada, yra pa-
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čiame miesto viduryje. Tai negi
lus slėnelis, kuriame seniau indė
nai atlikdavo savo religines apei
gas. Dabar Velykų metu čia ren
giamos visų tikėjimų žmonėms 
Saulėtekio apeigos (Sunrise ser- 
vice) į kurias suvažiuoja tūkstan
čiai žmonių. Trūkstant vietų auto
mobiliams pastatyti, jie surikiuo
jami net abipus greitkelio.

Bene įdomiausia ir visus keliau
tojus patraukianti vieta yra 
Mann’s Chinese Theater (buvęs 
Grauman’s Chinese Theater), fil
mų teatras, kuriame iki šiol įvyks
ta kai kurių filmų tradicinės prem
jeros. Bet pagarsėjęs ne pats teat
ras, o aikštelė prieš įėjimą į šį pas 
tatą, nes čia cemento grindinyje 
žymiausieji aktoriai ir filmų žvaig
ždės yra įspaudę savo rankų plaš
takų ir padų įspaudus bei įsirašę 
savo vardus su data. Ši ceremoni
ja atliekama ir dabar, dalyvaujant 
žymiems filmų pramonės žmo
nėms, laikraštininkams, fotogra
fams ir žioplių miniai. Čia pat, ta
rytum kokiame nuotraukų albume 
išstatya visų Oscarų laimėtojai, o 
aplinkiniuose suvenyrų kioskuose 
galima gauti įvairiausių nuotrau
kų, statulėlių, vėliavėlių ir albu
mų atsiminimui.

įdomu pasivaikščioti pačiu Hol- 
lywoodo centru. Vine gatvės ir 
Hollywood Bulvaro sankryža laiko
ma šio priemiesčio centru, todėl
prieš keleris metus filmų industri
jos propagatoriai sumanė Holly- 
woodo bulvaro šaligatviuose įmū
ryti penkiakampes žvaigždes su 
įrašytais jose filmų, plokštelių, 
scenos ir televizijos žymiausių ak
torių vardais. Nuo Gower Street 
kampo ligi La Brea Bulvaro, iš vi
so apie 20 miesto blokų, žmonės 
eina per tuos garsius vardus ... 
Retas kuris pasižiūri ką jis mindo, 
ir tik naujai atvykę žmonės su pa
garba žiūri į savo mėgiamus me
nininkus. Vine gatvėje šios žvaig 
ždės išdėliotos šaligatviuose tarp 
Yucca ir Seimą skersinių gatvių, 
tik per du blokus. Dar daug žvaig
ždžių neturi jokio įrašo, atseit 
laukiama, kad koks aktorius arba 
aktorė pakankamai pasižymės, o 
tada su tam tikromis ceremonijo
mis bus įdėtas jo vardas.

Vienas iš seniausių Hollywoodo 
pastatų yra Roosevelt viešbutis, 
kuris yra viena mėgiamiausių ke
liautojų vieta. Hollywoodo cent
ras dabar taip pat apstatytas ke
liais aukštai pastatais. Sunset bul 
varo dalis vakarinėje miesto daly
je turi atskirą ir nečficialų pavadi
nimą ‘Sunset Strip’, kur susispie
tę naktiniai klubai ir restoranai, 
prieš kelis metus garsėję nuogo
mis šokėjomis, o dar labiau plau
kuotais jaunimo revoliucininkais. 
Įdomios Hollywoodo kapinės, ku
riose randama senųjų žvaigždžių 
antkapių.

Lietuviškoji Šv. Kazimiero baž
nyčia visiškai prie Hollywoodo. 
Lietuviai keliautojai iš kitų Ameri
kos vietovių mėgsta aplankyti kali 
forniečius. Paprastai jie kreipiasi 
į lietuvių parapijos kleboną prela
tą J. Kučingį, kuris visada patar
nauja pažįstamų suradimui. Jis 
pasiekiamas 664-4660 telefonu.

♦♦♦

Pirmojoje mano straipsnios ‘Ka 
lifornijos įdomybės’ dalyje (š.m. 
Dirvos nr. 31-7, rugpiūčio 10 d.) 
pasitaikė kai kurių netikslumų. 
Straipsnį parašius anksčiau, iki jo 
patekimo spaudon kai kas pasikei
tė. Pvz. Hollywoode garsusis 
Grauman’s Chinese Theater da
bar jau vadinamas Mann’s Chi
nese Theater, o San Diego Balboa 
parke sudegė Aerospace Museum 
ir Oi d Globė Theater. Keliautojai 
tai patys gali pastebėti, atsilankę 
minimose vietose.

Andrius Mironas
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■ Detroito lietuviai
_■ ANTANAS GRINIUS

ŽURNALISTŲ POPIETĖ
L.ž. S-gos Detroito sky

rius rugpiūčio 20 d. Pilėnų 
stovyklos naujame pastate 
turėjo surengęs žurnalisti
nę popietę. Oras buvo gra
žus ir į popietę atvyko ne 
tik žurnalistai su šeimomis, 
bet ir gražus būrys svečių. 
Dalyvavo jaunas žurnalis
tas, dabar gyvenąs Wa- 
shingtone, Viktoras Nakas 
ir iš Kanados Vladas Juška.

Jūrų šaulių „švyturio” 
kuopos pirmininkas Alfon
sas Šukys trumpai nušvietė 
stovyklos įsikūrimą. Jo pa
sakytais žodžiais anksčiau 
čia buvo žvyro kalnas ir jo 
papėdėje ramiai sau šeimi
ninkavo gyvatinas.’ Ir kaip 
matote šiandieną čia įren
gėme ir turime gražią sto
vyklą „Pilėnai”, kurioje ra
mų poilsį ir po sunkių darbų 
atsigaivinimą randa ne tik 
šauliai, bet ir kitos organi
zacijos. Stovykla nėra už
dara ir ja gali pasinaudoti 
visi kas tik nori.

Po jo žodžio pirm. St. 
Garliauskas pranešė, kad 
metų laikotarpyje skyrius 
neteko trijų veiklių narių. 
Amžinybėn iškeliavo prel. 
C. L. Gižinskas, Vladas

Mingėla ir Alfonsas žiedas. 
Apie juos tarti žodį pakvie
tė žurnalistą-rašytoją Balį 
Gražulį. Jam papasakojus 
jų kai kuriuos svarbesniuo
sius atliktus darbus, jie at
sistojimu ir tylos minute 
buvo pagerbti.

Pirm. St. Garliauskas 
svečiams pristatė šios die
nos paskaitininkę Lilę Gra- 
žulienę. Prelegentė savo pa
skaitoje, „Ką lietuvė mote
ris galvoja apie moterų iš
silaisvinimo sąjūdį” papasa
kojo moterų sunkumus ei
nant prie to tikslo, kad tiek 
moteris, tiek vyras būtų 
vienodai traktuojami ir 
jiems pavestas darbas ar 
pareigos būtų skiriamas pa
gal pajėgumą, o ne pagal 
lytį.

Paskaitai pasibaigus at
sirado daug klausėjų: vyrų 
ir moterų ir Lilė Gražulienė 
turėjo sunkiai kovoti, kad 
apgynus paskaitoje išreikš
tas savo mintis. Diskusijose 
dalyvavo: M. Kizis, Pranas 
Turūta, Balys Gražulis, Ka
rolis Balys, A. Vaitėnas, J. 
Urbonas, A. Sukauskas, St. 
Sližys, J. Pečiūrienė ir kiti.

Baigus diskusijas Pranas 
Turūta paskaitė eiliuotą 
poema „Motinos atmini

mui” Po to sekė sesių švy- 
turiečių paruoštos vaišės.

Po vaišių žurnalistai tu
rėjo savo metinį susirinki
mą, kurį pravedė pirm. St. 
Garliauskas, sekretoriavo 
muz. St. Sližys.

Skyriaus valdyba, jai su
tikus, patvirtinta ta pati. Ją 
sudaro: St. Garliauskas — 
pirmininkas, St. Sližys — 
sekretorius ir A. Grinius — 
iždininkas. Revizijos komi
sija: V. Kutkus, J. Kriščiū
nas ir A. Sukauskas.

„ŽIBURIO” 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA PRADEDA 
MOKSLĄ

Lituanistinė „žiburio” 
mokykla mokslo metus pra
deda rugsėjo 9 d. 9 vai. pa
maldomis Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje. Po pa
maldų susirinkimas salėje, 
kurioje mokiniai bus su
skirstyti į klases.

• Mergaičių choras su 
tautinių šokių grupe tautų 
festivalyje pasirodys ne 3 
vai., bet 1 vai. p. p. Jackson, 
Mich. rugsėjo 9 d., šešta
dienį.

FURNACE INSTALLERS
EXPERIENCED ONLY

New construction, plenly of work. 
Top pay.

Call MR. HAROLD

313-353-8400
(31-37)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOSPACKAGE EXPRBSS & TRAVEL AGENCY, Ine.
(Licensed by VneSposyltorg) VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
Miami Beach, Fla. 33139'1201 17 St....................................................................... 305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .................................-..................................... 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street..................................................................... .342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .........  633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ................................................................... 895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ............ . ......-..................................... 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ...........................................  925-2787
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ............................................................... 376-6755
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ......     771-0696
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ................       365-6780
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ................................. .................... 365-6740
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ............ -..................................... .'185-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ........ ...........................................   674-1540
Nęw York 2, N. Y. — 324 E. 9 St............................._............................................... 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St..................  215-WA-5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...... .................•.................602-942-8770

,-Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue .................................................................... .381-8800
Silver Springs, 1002 Kennebec Avė.................................................................... 301-589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue .........................   257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ............................................................. 475-9746
SVoodhaven. Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamdica Avė............................................ 296-5250
Lakewood, N. J. 08701 — 234 Second St.......................... .’.................................. 363-0494
Herkimer, N. Y. — McKerinan Rd.................................................. ...................  315-866-3939

PATYRUSIAM 
AMATININKUI 
GALIMYBĖS

Pirmaujantis 
pramonėje turi rimtą 

galimybę jums

I

Massey-Ferguson, žymus progresuojąs gamintojas žemės ūkio 
mašiną, siūlo tuoj pat dėkingas pozicijas savo Detroit Įmo
nėse patyrusiems asmenims. Mes duodame puikią pradinę 
algą ir papildomus priedus kartu su puikia profesionalia 
darbo atmosfera. Yra sekanti paklausa:

ELECTRICIAN 
MACHINE REPAIR 

MILLVVRIGHTS

Jei jūs turite (JAV Joumeyman’s kortelę ar 8 metų prak
tiką šioje srityje, mes norėtume išgirsti jus.

Skambinkite mūsų sąskaiton (313) 493-8223
(313) 493-8224

If you are unable to call, please write to:
Hourly Employment Office 

MASSEY-FERGUSON, Ine. 
13881 W. Chicago, Detroit, Ml 48228

MF Massey Ferguson
We Are An Equal Opportunity Empioyer M/F

IMMEDIATE OPENINGS FOR JOURNEY PERSONS

TOOL GRINDER
We have an immediate opening for a qualified Tool Cutter 

Gpnder with at least 8 years of experience.
ALSO

MACHINE REPAIR PERSON
An immediate opening for a Machine Repair Person with at 
least eight (8) years of experience. Mušt have ėxperience in 
troubleshooting and repair of precision machine tool eųuipment. 
Excellent wages and a complete benefit package including 
COLA, Dental, Company Paid Pension, etc. if ųualified 

write to:
INDUSTRIAL RELAT1ONS MANAGER 

HYDRAULICS DIV.

HOUDA1LLE INDUSTRIES, INC.
537 E. DELAVAN AVĖ. BUFFALO, N. Y. 14211

Equal Opportunity Empioyer

BOLT MAKERS AND COLD 
HEADER OPERATORS

We are seeking Full Time and Part Time experienced Bolt 
Making and Cold Header operators.

NUT FORMER OPERATORS
Set-Up and operate Nut Formers or Cold Forging Machines 

to produce a variety of nuts and plug blanks.

MISC. NUT MACHINE OPERATORS
Set-Up and operate various tappers and sąueezing machines 

to produce a variety of finished nuts.

CENTERLESS GRINDERS
We are seeking experienced Centerless Grinders tvith the 

ability to Set-Up and operate Grinders.

MACHINE 
REPAIR

Immediate Opening exist on Our Second or Third Shifts. 
For an experienced Machine Repair person with 2 years of 
Machine Shop and Rebuilding experience. Mušt be able to 
set-up and operate Department tools for making parts or re- 
pairing parts when making maintenance repair to machines.

THESE OPENINGS INCLUDE competitive salary/fringe 
benefit program and 10% night premium. To arrange an in- 
terview, call Personnel Department at 216-581-3000, Ext. 206, 
from 9:30 A. M. to 11:30 A. M. and 1:30 P. M. to 4;00 P. M.

(Only Fully Experienced Persons Need Apply).

A division of sps Technologies Incorporated 
4444 LEE ROAD CLEVELAND, OHIO 44128

AN EEO AFF1RMATIVE ACT1ON EMPLOYER M /F

į
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PRIE PACIFIKO KRANTŲ

Los Angeles paukštyčių stovyklos vadovės. Iš kairės: Mary
tė Stoškutė, Ida Reivydaitė, veiklios losangelietės skautės, 
paukštyčių stovyklos viršininkės padėjėjos.

KALIFORNIEčIAI
SKAUTAI STOVYKLAVO

Kaip ir kasmet ir šįmet 
Kalifornijoje gyveną lietu
viai skautai ir skautės sto
vyklavo savoje stovyklavie
tėje, San Bernardino kal
nuose, Big Bear ežero apy
linkėje. Po praeitos lietin
gos žiemos kalnų augmenija 
puikiai sužaliavusi. Graži 
kalnų gamta, stovylavietė 
sveikatai naudingoje vieto
je.

Stovyklauti pradėjo pa
tys mažieji, liepos 22 d. Pa
lapinių mieste įsikūrė 16 
paukštyčių ir 23 vilkiukai.

Paukštyčių mokytojos ir 
davovės: Giedrė Petraitie- 
nė viršininkė, jos padėjėjos
— Daiva Jusionienė, Mary
tė Stoškutė ir Ida Reivydai
tė

Vilkiukams vadovavo Gi
das Radvenis su padėjėjais
— Vytu Kokliu, Vitu Dab- 
šiu ir Algiu Leškiu.

Bendros stovyklos virši
ninkas Julius šėkas, ūkve
dys Algirdas šėkas, šeimi
ninkė Ina Petokienė, jos pa
dėjėjos Tušė Petrušienė ir 
Ina šėkaitė. Iždininkė Rūta 
Mulokienė, medicinos sky
riaus viršininkė Lale Jara- 
šiūnienė.

Vilkiukai ir paukštytės 
skautiškąją vienos savaitės 
mokyklą baigė liepos 30 d. 
ir tuojau pat čia dviejų sa
vaičių stovyklavimą pra

dėjo vyresnieji skautai ir 
skautės.

Skaučių viršininkė B. 
Prasauskienė, skautų — S. 
Stančikas ir K. Reivydas. 
Bendras visos stovyklos vir
šininkas V. Sviderskas, ūkio 
viršininkas A. Kiškis. Iždi
ninkė P. Valiulienė, sveika
tos skyriaus vedėja G. Do
vydaitytė. Pakaitom šeimi
ninkavo K. Kiškytė-šer- 
mukšnienė ir V. Irlikienė.

Šie metat didelių sueigų 
metai. Toronte buvo lietu
vių dienos, o kai kalifornie- 
Čiai stovyklavo ir tautinė 
skautų stovykla surengta. 
Vieni po kelionės į Torontą 
turėjo pailsėti, nemažas bū
rys iš Kalifornijos iškelia
vo į tautinę skautų stovyk
lą, tad, gretinant su praei
tais metais, šįmet kalifor- 
niečių kiek mažiau testo- 
vyklavo.

Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai daugiausiai skau
tų ir skaučių stovyklon at
vežė, bet atvažiavo ir iš to
liau. Gorodeckų Kęstutis iš 
San Diego, Mėlinauskų Ro
bertas iš San Jose, Viltis 
Janutaitė iš Berkeley.

Vyresniųjų stovykloje iš 
toliau atvykusieji buvo: Da
rius Novickas ir Liudytė 
Novickaitė iš San Francis
co, Daina Janutaitė iš 
Berkeley, Gristina Gaiga
laitė iš Lafayette.

Malonu, kad ir toliau nuo 
lietuviškųjų centrų gyvena 

lietuviai savo jaunimą lei
džia stovyklauti, su saviš
kiais pabendrauti.

Taip pat verta pabrėžti, 
kad stovyklautojų vadovy
bėje šįmet vyravo jauni
mas — skautės ir skautai, 
kurie dar vaikais būdami 
anksčiau Čia stovyklaudavo, 
o dabar skautystės neatsi
žadėję imasi kitiems vado
vauti. (J.)

SMAGUS, 
NUOTAIKINGAS 

PIKNIKAS
Sekmadienį, rugpiūčio 20 

dieną, Santa Monikos Ame
rikos lietuvių klubas turėjo 
jaukų, nuotaikingą tradici
nį pikniką, kurį gausiai at
lankė klubo nariai ir jų sve
čiai.

Tradiciniai piknikas buvo 
klubo veikėjos Marcelės 
Vašnienės sodyboje (1115 
Pearl St.) sodyboje, kurioje 
daug rožių, gėlių, egzotinų 
augalų ir vaismedžių pavė
sio.

Kaip tvirtina žinovai, at
silankė nelauktai daug pik
niko dalyvių — per 150 as
menų. Jie praleido kelias 
malonias valandas šneku
čiuodami ir besivaišindami. 
Gausiam vaišių stalui vado
vavo Stasė Pautienienė, dr. 
Raulinaitienė ir Elena Ged
gaudienė.

Parduota daug bilietėlių 
piknike pravestai loterijai. 
Laimingieji gavo butelius 
šampano, gintaro dirbinių, 
ir kt. Varžybose — kas pa
siūlys daugiau — parduo
tas tortas už 47 dolerius.

Loteriją pravedė klubo 
pirmininkas Albinas Mar
kevičius. Jis, taipogi, supa
žindino pikniko dalyvius su 
retais, tolimais svečiais, ku
rie atlankė pikniką: buv. 
Lietuvos operos primadona 
Elžbieta Kardeliene iš Mon- 
trealio, dainininkas Paške
vičius iš New Yorko, ir ra
šytojas V. Sirijos Gira iš 
Vilniaus.

Buvo pristatytas Lietu
vos generalinis garbės kon-

Wanted lst Class Skilled
MACHINIST

TOOL & DIE 
MAKERS 

sulas inž. Vytautas Čeka
nauskas, kuris dalyvavo 
piknike su ponia (solistė Ja
nina čekanauskienė) ir duk
relėmis.

Santa Monikos Amerikos 
lietuvių klubas, kuriam pir
mininkauja Albinas Marke
vičius, savo tradiciniais pik
nikais parūpina lėšų savo 
našiai veiklai. Klubo veiklos 
tikslas duoti gražių progų 
lietuviams susirinkti, ben

MILLRIGHTS
Immediate openings available for experienced millrights. 
Applicants mušt be familiar with the repair, installation & 
inspection of industrial eąuipment. Should also be able to 
work with various hand powered tools, perform welding & 
burning skills & be able to read blue prints.

Salary commensurate with ąualifications which includes a 
camprehensive employee benefit program. Minimum rate 
per hour $7.64.

For applications contact:

EMPLOYMENT OFFICE

219-944-3416
Betvveen 8 A. M. & 5 P. M.

or
Mail Resume to:

©
Naujiems skaitytojams Dirva 

siuntinėjama iki šią metą galo 
už 2 dolerius!

Vilties draugijos valdyba, norėdama praplėsti skai
tytojų ratą ir supažindinti su Dirva tuos, kurie jos ne
skaito, nutarė NAUJIEMS SKAITYTOJAMS nuo š. m. 
liepos 1 d. iki 1979 m. sausio 1 d. siuntinėti Dirvą tik už 
DU DOLERIUS.

Be abejo, Jūs turite pažįstamų kurie iki šiam laikui 
Dirvos neskaitė — užprenumeruokite jiems susipažinimui 
už 2 dolerius! Gal jiems patiks Dirva ir kitais metais 
patys taps jos skaitytojais ir prenumeratoriais.

Jei kiekvienas atsiųs tik vieną adresą — Dirvos skai
tytojų padvigubės ir laikraštis sustiprės.

_ ------------IŠKIRPTI — — — —

drauti, draugauti, šio pikni
ko nuotaika parodė, kad su
maniai einama teisingu ke
liu. Klubas taipogi rengia 
kultūrinius vakarus, kny
gų pristatymus, tradicinį, 
puošnų balių. Finansinės at
sargos, kurios susidaro iš 
klubo renginių visakeriopai 
panaudojamos jaunimo šal
pai. Tad malonu, kad ir jau
nimo šiame piknime buvo 
nemažai. (gj)

One North Buchanan St.
Gary, Ind. 46402

GARY WORKS
An equal Opportunity Employer

(30-39)

Lalė Jarašiūnienė, Kalifornijos skautų vilkiukų ir paukš
tyčių stovyklos medicinos skyriaus vedėja ir Rūta Mulokienė, 
tos stovyklos iždininkė.

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

Are you tired of the hum drum of 
ordinary shop work? If so, come see 
us about an extraordinary position in 
Oklahoma’s most modern tool & die 
shop.

Opportunities aboūnd for qualified 
individuals to work in air conditioned 
and congenial atmosphere. Make a 
movė today!

CONTINENTAL PLASTIC
3421 N. Lincoln

■Oklahoma City, Oklahoma 73105 
405-528-3011 ext. 37 

(32-34)

TOOL, DIE AND 
MOLDMAKERS

Interested in and capable of building 
and repairing small, intricate dies 
and molds.

GOOD PAY & BENEFITS. 
RELOCAT1ON ASSISTANCE.

Call Mr. F1SHBERG or ZAVELS
Collect at (714) 541-2054

to arrange on intervievz
GRIES REPRODUCER CO.

1035 SO. LINWOOD AVĖ.
SANTA ANA, CALIF. 92705

An equal opportunity employer
(33-34)

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu...............dol. ir prašau siuntinėji Dirvą nuo
šios dienos iki 1979 m. sausio 1 d. už 2 dol. šiems asme
nims:
Pavardė ir vardas..................................................................

Adresas ..................................................................................

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

Adresas .................................................................... .............

Užsakytojas: ..........................................................................
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Diktatūrai būdinga rū
pintis: ar stipri ta kėdė, 
ant kurios tenka sėdėti ? De
mokratijoje buvimas val
džioje terminuotas, diktatū
roje buvimas valdžioje ribo
tas valdžios prievartos pa
tvarumu. Diktatorius tol 
valdo, kol jo valdymą palai
ko prievarta ir smurtas, kol 
jis pajėgia tramdyti demo
kratizmo principus ir as
mens teises.

Šie du valdymo kontras
tai itin ryškūs, kada dikta
tūriniai režimai pradeda 
aktyviau spurdėti, pajutę 
savo kėdžių braškėjimą. 
Tad didžiulėje diktatūrinių 
pareinamybių sistemoje, 
Maskvos ir jos satelitų 
grandinėje, užsienio kores
pondentai ir kremlinių kom
binacijų žinovai įžiūri įdo-

MACHINE 
BUILDERS 
FIXTURE 
BUILDERS 

HEAD BUILDERS
AND

TOOL MAKERS
SPECIAL MACHINES
EXPERIENCE REQUIRED 

OVERTIME — BLUE CROSS 
VACATION — HOLIDAYS

H. R. 
KRUEGER 

MACHINE TOOL 
31506 Grand River 

Farmington, Mich. 48024 
313-477-8400

(29-35)

OVER THE ROAD DRIVERS
Needed immediately, Rdadway Ex- 

press, Ine. Steady employment full 
or part time. Above average earn- 
ings. Good eąuipment, major Class 
I Common Carries. QualificationM: 
Minimum I yr. ai) season Semi ex 
perience, prefer 23 yrs. of age or 
older, live or relocate vvithin comr- 
muting distance of Toledo. Apply: 
b 180 HAGMAN RD., TOLEDO, O. 
43612, LINE HAUL EMPLOYMENT 
OFFICE, and Tues., Wed., Thurs. 
between I and 4 p. m.
An Equal Opportymty Employer 

(29-38)

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

Experienced set-up and operating 
Brown & Sharpe or multiple spindle 
automaties. Top hourly rates, paid 
hospitalization and profit sharing, 

and pension plan.

DUFFIN MFG. CO.
316 Warden Avė.

Elyria, Ohio 44035 
Elyria 216-323-4681 

Cleveland, 216-777-3741 
(33-38)

GRINDERS
SURFACE AND 1. D.

You mušt have a Journeyman’s Card 
or equivalent ey.perience. Applications 
now being accepted for this position. 
We offer excellent wages. Starting 
rate $9.12 an hour and fringe benefits.

CALL JACK GURNEY
FEDERAL SCREW WORKS

3401 MARTIN AVĖ. 
DETROIT, MICH. 48210 

313-841-8400
Equal Opportunity Employer 

(33-35)

MACHINISTS
SĖT UP & OPERATE

2 AC WARNER-SWASEY
Sėt _up & operate experience on įį2 
AC Warner-Swasey reąuired. N/C 
Lathe Operation experienced desired 
būt will train. Excellent vvages, ben
efits & working conditions. 2nd shfit.

AIRMATIC-ALLIED INC.
185 PARK DR.

WILMINGTON, OHIO 45177 
(513) 382-1691

<34-38)

SATELITINIU DIKTATŪRŲ RŪPESČIAI
RIMAS DAIGCNAS

mų reiškinį: sovietiniai sa
telitai drūčiai susirūpino 
savo rytdienos prognozė
mis. Superdiktatorius Brež
nevas sensta. Jo sveikata 
palaikoma modernios medi
cinos priemonėmis. Jo nuo
traukos, kurios dedamos 
spaudoj, rūpestingai retu
šuojamos. Humoristai net 
randa, kad senstantis ir tu
zino negalavimų griaužia- 
mas Brežnevas, dabar, vie
šose nuotraukose, eina jau
nyn!

Brežnevas sensta ir ne
trūkus jo valdžios slėgtis 
išnyks. Susiformuos naujos 
jėgos (pradžioj visad kolek
tyvas!), kurioms teks pa
klusti ir kurių esmę reikia 
atspėti. Tad Lenkijos, Ven
grijos, Čekoslovakijos ir 
Bulgarijos diktatoriai ne
juokais stengiasi iš anksto 
sutikti Kremliaus dekoraci
jų keitimą pasiruošus, at
spėjus rytdienos savybes. 
Juk kitas diktatorius, įlipęs 
į tuščią pobrežnevinį sostą, 
galės paimti kitą savo sa
telitų valdymo kursą — ir 
satelitų valdyme įvyks dra
stiškų pakaitų.

Diktatūrinio krašto nuo
taikose visad dominuoja sa
votiška adventizmo tezė: 
ruoštis rytojaus metamor
fozėms. Taip išeivijai Alek
sandras Štromas atgabeno 
„dangus griūva!” aliarmą. 
Šią adventizmo infekciją jis 
skleidė per paskaitas ir 
VLJKo seime.

Tad tokiomis adventizmo, 
nuotaikomis dabar gyvena 
sovietiniai satelitai, atspėti 
kas bus rytoj ?

Vengrija ir Lenkija keti
na pasiruošti pobrežnevinei 
erai. Tam reikalui vyriau
sybės galvos, su tikslu išlai
kyti savo sostus, vyksta vie
nas pas kitą. Kaip tvirtina 
šaltiniai, sovietiniai sateli
tai geidžia santurumo 
Kremliaus diktatūros kai
toj. Pobrežnevinė epocha tu
rėtų ateiti be ideologinių su
krėtimų, plačioms masėms 
nė nepajutus Brežnevo nu
rašymo. Itin kelia satelitų 
rūpestį dviejų galingųjų 
SSSR-e grupių varžybos, 
kurios remiasi ne ideologi
jos niuansais, bet veikimo 
metodais. Todėl „Leningra
do grupė” laikoma santūria, 
o „Ukrainos grupė”, kuri 
baido satelitus, laikoma 
griežta ir nesukalba. Ir vie
na, ir kita grupė galės pra
dėti pobrežnevinę epochą 
dekoratyviai - kolektyviniu 
valdymu. Kelių metų bėgy
je „kolektyvinė” sistema 
subyra, atsiranda asmens 
kulto kietumas.

Satelitiniai diktatoriai no
rėtų atspėti būsimos grupės 
strategiją ir prie jos prisi
taikyti.

Visų pirma jau dabar de
klaruojama (Vengrija, Len
kija) „ištikimybė bendrai 
užsienio politikos linijai”. 

Tai reiškia, kad satelitai ak
lai palaiko SSSR avantiūras 
Afrikoje, Artimuose Rytuo
se. Satelitai smerkia Raudo
nosios Kinijos „imperializ
mą”. Todėl itin reikšmingas 
yra Mao įpėdinio lankyma
sis Belgrade ir kiniečio 
smerkimai Maskvai kaip tik 
iš Tito pokylio salės. Taip 
Tito atsiliepė į tiesioginių 
Maskvos satelitų adventis- 
tinius nerimus dėl jų ryt
dienos. Santūrią laukimo 
politiką užėmė Bukareštas. 
Bet aiškiai pasisako už de- 
tentę Maskvos interpretaci
joje Rytų Vokietijos digni
toriai. šiame susirūpinime 
pobrežnevinės epochos pri
gimtimi, Maskva nugirsta 
nepageidaujamų jai gaidų: 
ir Vengrija, ir, Lenkija, ir 
Rytų Vokietija atsargiai 
akcentuoja, kad savo vidaus 
poli tikoje ”socialistiniai” 
kraštai norėtų šiek tiek sa
varankumo ir mažiau ”cen- 
trizmo”. Tenka suprasti 
"centrizmą” kaip pasiprie
šinimą apiplėšimui. Juk 
Maskva veda „užsienio” 
prekybą su satelitais kietai 
diktuodama pirkimo ir par
davimo kainas. Maskva 
tvarkosi satelitų „užsienio” 
prekybos politikoje kaip sa
vo aruode.

Satelitinių diktatorelių 
rūpesčiai dabar vis aiškiau 
pajungti pobrežnevinės epo
chos būrimams. Ir tai nėra 
lengvas darbas. „Leningra
do” ir „Ukrainos” grupės, 
kurios jau dabar kelia gal
vas ties negaluojančiu Brež
nevu, nėra vienintelės jė
gos, kurios valdys arba ke
tina valdyti Kremlių. Labai 
stipri yra „militarinė” gru
pė, kurioje, tvirtina užsie
nio korespondentai, „Lenin
grado” ir „Ukrainos” gru
pės tam tikrais asmeniniais 
ryšiais, vienur pritaria, ki
tur kovoja.

Dėl savo įtakos „milita
rinė j e grupėje”, kaunasi 
Leningradas ir Ukraina. 
Paradoksiška, kad absoliu
čiai subiurokratėjusi SSSR 
valstybė pobrežnevinės epo
chos išvakarėse visiškai ne
judina ideologinių motyvų. 
Valdžios susidarymas, įsi
tvirtinimas, savo kadrų pa
rinkimas — viskas tai vyks 
už konstitucijos ribų. Toks 
yra diktatūrinės valstybės 
valdymo galių keitimas ...

Journeymen
or

Ist Class Skilled
JIG GRINDER 

LATHE OPERATOR 
PRECISION 
MACHINIST 

SURFACE GRINDER
Mušt be able to sėt up work from 
blue & close tolei ance.

IST & 2ND SHIFT.
Air conditioned shop with excellent 
pay and benefits.

ADENA TOOL CORP.
1709 Brandt Pike 

Dayton, Ohio 45104 
513-233-6500

(30-34)

HOT SPRINGS

RUOŠIASI TAUTOS
ŠVENTEI

Rugpiūčio 13 d. LB apy
linkės valdyba susirinko po
sėdžiui. Po perskaitytų raš
tų ir išklausius pranešimų 
buvo nutarta:

Tautos šventės minėjimą 
ruošti rugsėjo 9 d. YMCA 
salėje.

Paskaitai iškviesti rašy
toją Vytautą Alantą. Minė
jimas bus pietų pobūdžio, 
kuriam meninę programą 
sudaryti bei tautinėje nuo
taikoje salę dekoruoti pa
vesta parengimų nariams.

Išleisti informacinį biu
letenį.

Gegužinę-išvyką sureng
ti rugsėjo 30 d. Bus užkan
džių ir gėrimų stalas. Ge
gužinė įvyks kun. P. Patla- 
bos sodyboje.

Pradėti parengiamuosius 
darbus Kūčioms suruošti, 
Naujų Metų sutikimui, bei 
Vasario 16 d. minėjimo 
vykdytojais ir meninės pro
gramos išpildytojais.

Primenama visiems apy
linkės lietuviams jog LB 
radijo vai. „Laisvės Var
pai” girdima per Hot 
Springs radijo stotį KGVS- 
FM banga 9.5 ir per televi
zijos 12 kanalą, kiekvieną 
pirmą mėnesio sekmadienį, 
9:30 min. ryte. Rugsėjo 3 
d. prašom pasiklausyti.

Posėdis įvyko M. Dim- 
šienės namuose. Po posė
džio maloni šeimininkė da
lyvius pavaišino skania va
kariene bei kavute.

Valdyba dėkoja p. Dim- 
šienei. (jž)

JOURNEYMEN
TOOLMAKERS

MACHINE BUILDERS
IST & 2ND SHIFT

Leading special machine builcler 
needs Journeyman Toolmakers / 
Machine Builders. Top Wages. 
Outstanding fringe benefits in
cluding Blue Cross, Blue Shield, 
Denta), Supplemental pension and 
DTA pension.

PLEASE APPLY IN PERSON
F. JOS. LAMB CO.

23247 P1NEVVOOD 
WARREN. MICHIGAN 

(33-35)

JOURNEYMEN
Raycon Corp. is a world leader in 
the manufacture of EDM machines. 
Our growth has created openings in 
the following fields: Tollmaker, Tool- 
room Machinist, NC Machine Oper
ator, Machine Tool BuiJder. Top 
wages. Plenty of overtime. Permanent 
full time positions. Day shift. Excel- 
lent benefits. We are located just W. 
of Ann Arbor next to 1-94. You are 
invited to call or visit our new faci
lities and discuss employment.
Retirees or other part time personnel 

are vvelcome.
RAYCON CORP.

777 Enterprise Dr.
Ann Arbor, Michigan 48103 

313-769-2614
(33-36>

Wanted Journeymen
or

Ist Class Skilled
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

DAYS — PERMANENT — OVER
TIME — AND FRINGE BENEFITS.

STANSPEC CORP.
13600 Deise Avė.

(Near Shoreway & E. 140th St.)
Cleveland, Ohio 44110

(29-37)

CLEVELANDO
__PARENGIMAI _

• Rugsėjo 9 D. koncertas. 
Rengia Clevelando birutietės.
• RUGSĖJO 10 D. Šiluvos 

Marijos Apsireiškimo metinė 
šventė šv. Jurgio parapijoje.

• RUGSĖJO 16 IR 17 D. Ju
biliejinės Pabaltiečių’ sporto 
žaidynės Clevelande.

• RUGSĖJO 23 D. Dirvai 
paremti parengimas Lietuvių 
Namuose. Rengia ALT S-gos 
Clevelando skyrius.

• RUGSĖJO 30 D. Cleve
lando moksleivių ir studentų 
ateitininkų literatūros vakaras.

• SPALIO 1 D. Kar. A. Juo
zapavičiaus šaulių kuopa Lie
tuvių Namuose rodys medici
niškus filmus.

• SPALIO 7 IR 8 D.D. — 
Lietuvių klubo kultūrinės pre
mijos Įteikimo balius ir Lietu
vių namų penkerių metų su
kakties minėjimas.

• SPALIO 8 D. DMNP para
pijos tradicinė vakarienė.

• SPALIO 14 D. abiturientų 
pristatymas-balius. Rengia LB 
Ohio apyvardos valdyba.

• SPALIO 21 D. Lietuvių 
Namų apatinėje salėje Įvyks 
Clevelando Ramovėnų Choro 5 
metų sukakties minėjimas.

• SPALIO 28 IR 29 D. Lie
tuvių Dienos. Rengia LB Cle
velando apyl. valdyba.

• LAPKRIČIO 4 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ir balius 
Lietuvių namuose.

• LAPKRIČIO 5 D. Lietu
vių Skautų Sąjungos 60 metų 
sukakties minėjimas.

• LAPKRIČIO 11 D. Žalgi
rio šaulių kuopos parengimas 
Naujos parapijos salėje.

• LAPKRIČIO .12 D. ASS 
metinė šventė Lietuvių Na
muose.

OPPORTUNITY FOR
MUD LOGGING ENGINEERS 

UNIT MANAGERS 
ASSISTANT MANAGERS

With Gulf Coast experience and geo- 
pressure deteetion experience. ALSO 

MUD LOGGING COMPUTER
OPERATORS

Top wages. hospitalization, paid va
cation, & bonus. Apply call or write:

DATA LOG INC.
P. O. DRAVVER P 

LA PLACE. LOUISIANA 70068 
PHONE 504-536-4143

(33-37)

Opportunity for Journeymen

TOOL MAKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. With 
journeyman papers for good position 
as tool maker in one of Iowa’s lead
ing die building shops. Good, clean 
working conds. Top tool maker pay, 
$9.99 w/top benefits, 2 weeks vaca
tion after Ist year.

APPLY CALL OR WR1TE TO;
PROGRESSIVE TOOL 

CO., INC.
P. o: Box 656 

Waterloo, Iowa 50704 
219-234-6619

(32-37)

WANTED JOURNEYMEN
MAINTENANCE

AND

TOOL AND DIE MAKERS
8 years proven experienced required. 
Positions available immediately for 

IST & 2ND SHIFT.
Good pay, excellent benefits, steady 
work, & Ample overtime available. 

Contact B1LL JOHNSTONE

GULF & WESTERN 
MFG. CO.

5511 Telegraph Rd. 
Toledo, Ohio 43612 .

And Equal OpportuniCy Employer 
(33-42)
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Neretušuota nuotrauka vandens paimto iš Neretušuota nuotrauka vandens grąžinamo į
Cuyahogos upės. Cuyahogos upę.

Iš tikro, vanduo kuri 
mes grąžiname į upę yra švaresnis 

už tą kurį paimame.

Rolling mill kočioja karšto plieno gabalus į 
plokštes ar gabalus prie 2100° F temperatūros

Šis Rolling mill kočioja karštus plieno 
gabalus perleisdamas pirmyn ir atgal tarp 
masyvių kočėlų, kol nesuplojama j plokštes.

Šis procesas reikalauja didelio karščio ir 
daug jėgos ir daug vandens, kad išlaikyti 
įrengimą vėsiu.

Cuyahoga upė mums yra 
labai svarbi.

Vien tik šitoje gamykloje Republic Steel 
sunaudoja kasdien 38 milijonus galionus van
dens iš Cuyahoga upės.

» Negalima pagaminti plieno be vandens.
Tai pagrindinė priemonė naudojama įrengi- 

į mij atvėsinimui, kuriuos naudojame plieno 
į gaminimui.

Vanduo panaudotas rolling mill surenkamas 
Į baseiną prieš valymą.

Po to kai vanduo yra panaudotas, jis 
siunčiamas į vandens valymo baseiną, kur 
beveik visas nešvarumas (metalo liekanos, 
upės atmatos, alyva) yra pašalinamas.

Pirma, vanduo yra pumpuojamas į va
lymo tanką, kur nešvarumai nuskandinami 
ir alyva bei riebalai nugrėbiami iš viršaus.

Tada vanduo yra filtruojamas per gilią 
smėlio juostą. Priemaišos, kurios pasilieka, 
išvežamos žemės išlyginimui. Tai sudaro kas
dien apie 40 tonų.

Mums pabaigus vanduo yra švaresnis 
negu buvo anksčiau.

Dalis vandens vėl panaudojama. Liku- 
sis grąžinamas į Cuyahogą upę švaresnis 
negu buvo anksčiau.

Iš tikrųjų, vanduo kurį mes grąžiname 
atgal yra pakankamai švarus naudojimui.

Mums pabaigus vanduo yra švaresnis negu 
buvo anksčiau.

Republic’s $8.5 milijono vertės plieno 
įmonės vandens valymo įrengimas yra 
tiktai vienas iš šešių mūsų Clevelando 
distrikte. Bendra išleista suma visai 
vandens valymo sistemai yra $71.5 milijono. 
Tai yra beveik 3 kartus daugiau negu kaina 
naujo Statė Office Building Clevelande 
pastatymo.

Mes dirbame, kad Clevelandas būtų 
geresnė vieta gyventi.

Rcpublicsteel
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šios dienos grožio salionas
su vakar dienos kainomisViskas vėliausios mados pas Andre Duval...

Patrauklus naujas de
koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, išskirus kainas . . .

Shampoo & HAIRCUTTING $4.85 
Styleset $4.35

not $8.00 not $8-50
BLOWER CUT & STYLING only $8.85

not $15
Frosting $17.50 

not $30 cup 
or 

cap

Marie Anties 
SOFT VELVET 

Perm 
$12.95 
not $17.50

Incl. cut
Sale of Beauty $9.95 $ 16.9#

Special — the famous
Nutra Perm complete
with cut.

The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
every time $30.00 at 
most salons.Permanent Eyelashes, individually applied. $15 

The marvelous No Sėt Perins, from only $10.95
• by Hibner, Helene Curtis.
No roilers. no pincuris, ever agaim

Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra-. 
randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Yra kuklus 60 c. papildomas mokestis 
visai sumai.

Penktadienį ir šeštadienį 60 centų daugiau.
EAST

• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5899 Warrensville, 

663-6346
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115, next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.

WEST
• Opposite Southland,

845-3400
• Opposite Westgate,

333-6646
• Parmatown,

884-6300
• Sheffield Center 

Lorain 233-7211 
233-8020 
Elyria 324-5742

BURLINGTON NORTHERN, INC.
POSITIONS ARE NOW AVAILABLE IN OUR NEW D1ESEL SHOP 

AT ALL1ANCE, NEBRASKA FOR JOURNEYMEN.

MACHINISTS 
ELECTRICIANS 
PIPE FITTERS 

SHEET METAL WORKERS 
CARMEN

FOR ALL SHIFTS.

EXCELLENT BENEFITS, PERSONS INTERESTED IN RELOCAT1NG, 
SEND RESUME TO PERSONNEL DEPARTMENT.

230 UNION STATION
1401 WYNKOOP

DENVER, COLORADO 80201

An Egual Opportunity Employer M/F
(34-35)

W00DHAVEN STAMPING PLANT
Has Immediate Openings for Qualified Journeymen

TOOL and DIE WELDERS
APPLY EMPLOYMENT OFFICE

1-75 and West Road, Monday thru Friday 
7:30 A. M. thru 4:00 P. M.

W00DHAVEN STAMPING PLANT
Trenton, Michigan 48183

An Equal Opportunity Employer
(31-37)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat>onv»ide iŠ on your side

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

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

OPPORTUNITY FOR
OFFICE PERSONNEL

Mušt be able to type, do clerical 
work and answer telephone. Excel- 

lent vvorking conditions.
Call M. KELLY

313-353-8400
(31-37)

BOLT MAKER OPERS.
EXPER1ENCED ONLY

Applications novv being accepted. We 
offer excellent wages, Starting rate 
$7.72 an hour and fringe benefits.

CALL JACK GURNF.Y
FEDERAL SCREW WORKS 

3401 MARTIN AVĖ. 
DETROIT, MICH. 48210 

313-841-8400
Equal Opportunity Employer 

(33-35)

MACHINIST
MUŠT BE EXPER1ENCED ABLE TO 

SĖT UP AND OPERATE. 
DAYS, HOURLY RATE. 

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

MCM
1432 E. 47th ST. 216-881-1280

(34-43)

TURRET LATHE
MUŠT BE EXPERIENCED ABLE TO 

SĖT UP AND OPERATE. 
DAYS, HOURLY RATE.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

MCM
1432 E. 47th ST. 216-881-1280

(34-43)

ine.šii*; 81.000
12 mėnesiu

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)
FLOOR 21st

S K
NEW YORK, N
YRIAI:

. Y. 10022

Apple-Valley, Min. 55121 7626 W. 150 St. Tel.: 612-132-7083
New York, N. Y. 10003 45 Second Avenue 254-5156
N'ew York, N. Y. 10011 135 W. 14 Street 213-2583
So. Boston, Mass. 02127 389 IVest Broadway 268-0068
Bridgeport. Conn. 06610 1880 Seaview Avenue 203-367-2863
Chicago. III. 60622 2222 IVest Chicago Avenue 278-6966
Chicago. III. 6062!) 2501 IVest 69 Street 925-2737
Cleveland, Ohio 1113! 5879 Statė Road 881-1738
Irvington, N. .L 07111 1083 Springfield Avenue 374-6416
Grand Rapids. Mich 49501 636-38 Bridge St. N. IV. 458-2256
Hackensack, N. J. 07601 112 Main Street 201-342-9816
Hartford. Conn. 06106 518 Park Street 246-9473
Lakewood. N. J. 08701 241 Fourth Street 363-8569
Lesington. N. Y. 12452 Route 13 A (518) 989-6742
Los Angeles. Calif. 90022 960 So. Atlantic Blvd. 261-2994
New Haven, Conn. 06511 1329 Boulevard 562-1146
Newark. N. J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783
Passaic. N. J. 07055 ■12 Monroe Street 172-6387
Philadelphia. Pa. 19122 1214 N. 5th Street 763-1818
Philadelphia. Pa. 19141 4925 Old York Road 455-9586
Pittsburgh. Pa. 15203 1307 E. Carson Street 481-2750
tVappingers Falls. N. Y. 12590 Hidden Hollow Apts. 914-297-0261
Waterbury, Conn* 06710 555 Cook Street 756-16(38
Fort Wavne. Ind. 16808 1807 Beineke Road 432-5102
VVorcester, Mass. 01610 144 Millbury Stret 798-2868
Youngstown. Ohio 44503 309 W. Federal Street 713-0110

I

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ
NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS
Įnešus $1,000
30 mėnesių

I^BO/qZ Įnešus $1,000 
Zjl yA 72 mėnesiams 

už santaupas, išimtas iš pažymė-

j00*1’* $1.000
S IS mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką 
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'iD).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖUž Įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori.Nuolimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir išmokamas du kartus metuose.SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI 840,000.
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS 

PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI.

/uperior Avino/
"and loan association *

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
13515 Euclid Avė. -

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

6712 Superior Avė. 
431-2497

14406 Cedar Avė. 
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Valdemaras šenbergas, 
aviacijos pulk, lt., savano- 
ris-kūrėjas ir Vyties Kry
žiaus kavalierius, Lietuvių 
skautijos kūrėjas, praeitą 
šeštadienį, rugpiūčio 25 d. 
giminių ir bičiulių būry pa
minėjo 80 metų amžiaus 
sukaktį. Išvakarėse DMNP 
parapijos bažnyčioje buvo 
atlaikytos Clevelando skau
tijos užprašytos už sukak
tuvininką šv. mišios, o VI 
tautinėje stovykloje su
kaktuvininkas tūkstanties 
skautų buvo gražiai pagerb
tas. Linkime sukaktuvinin
kui ilgiausių metų.

ŠAULIŲ BALIUS
Baigus šaulių sąjungos

DIRVAI PAREMTI
KOKCERTAS-BALIUS

j RENGIAMAS AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS
j CLEVELANDO SKYRIAUS
i ĮVYKS Š. M. RUGSĖJO MĖN. 23 DIENĄ LIETUVIŲ NAMUOSE
i ‘ (VIRŠUTINĖJE SALĖJE) CLEVELANDE.

Programoje: DETROITO MERGAIČIŲ VOKALINIS ANSAMBLIS, muz. ST. SLIŽIO vedamas, 
šokiams gros STRIMAIČIO orkestras.

Maistas GINTARO restorano, paruoštas KRISTAINOS BILIŪNIENĖS priežiūroj. Bus duodami gėrimai
I ant stalų. Veiks baras.
i

PRADŽIA 7 VAL. VAK. Bilietų kaina $12.50
Bilietus prašom užsakyti iš anksto pas šiuos asmenis: K. Karalį telef. — 229-2419, A. Jonaitį —

531-4608, V. Stungi — 486-2387, D. Ramonienę — 481-6562 ir E. Maslauskienę — 692-1921.

ALT S-GOS CLEVELANDO SKYRIUS

tarpkuopinį šaudymo tur
nyrą Clevelande, Žalgirio 
šaulių kuopa rugsėjo 3 d., 7 
vai. vakaro, Lietuvių namų 
viršutinėje salėje, ruošia 
svečiams ir nariams su me
nine programa ir muzika 
vakarienę-balių.

Clevelando šauliai ir lie
tuvių visuomenė kviečiami 
atsilankyti ir praleisti sek
madienio vakarą šaulių ir 
svečių tarpe.

Norintieji baliuj dalyvau
ti, sudarant stalą ar pavie
niui, iki rugpiūčio 31 d. pra
neša kuopos valdybos na
riams: O. Mikulskienei tel. 
268-1825, O. čiuprinskienei 
telef. 481-6178, B. Nainiui 
telef. 481-8472 ar A. Karso- 
kui telef. 531-9131.

Vakarienės su išgėrimu 
kaina 8 dol. asmeniui.

Skubiai norima parduoti 
3 akrai žemės prie priva
taus ežero — į rytus nuo 
Chardon, Ohio. Labai pri
einama kaina.

čipkus Realty
943-0910

(32-34)

Lietuvių grožio galionas
SILVER ŠHEAR — Hair
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel.: 
486-1240.

VIENUOLIKTAS METINIS NORTHEASTERN OHIO

Geras maistas
Gera muzika 
Gera programa 
GEMUETLICHKEIT

58 orkestrai. Virš 1000 aktorių. Besitęsianti programa nuo 
vidurdienio iki 11 vai. nakties.

Jūsų Labor Day 

savaitgalis 

šeimos 

malonumui

i

BEREA FAIRGROUNDS
PENKT., ŠEŠT., SEKM., PIRM., RUGSĖJO 1 IKI 4 D.

!l
!į
H
{)
ii

Įėjimas $3.50.
Auksinio amžiaus nemokamai (nuo vidudienio iki 4 v. p. p.). 

Vaikai nemokamai. Parkinimas veltui.

• Menu įskaitoma: knockwurst, bratwurst, strudel, schnit- 
• « zel ir,vokiška bulvių salota. Pieno baras vaikams.

sponsored by / in assoclatlon wlth
HOFBRAU HAUS / WJW Radio

Detroito mergaičių vokalinis ansamblis, vadovaujamas muz. S. Sližio atvyksta į Cleve
landą ir atliks meninę programą ALT S-gos Clevelando skyriaus rudeniniame baliuje rug
sėjo 23 d. Lietuvių Namuose. Visas baliaus pelnas skiriamas Dirvai paremti. Clevelandie- 
čiai maloniai kviečiami į balių atsilankyti. J. Gaižučio nuotr.

MOKSLO METŲ 
PRADŽIA

Mokslas visiems Cleve
lando šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos moki
niams prasidės šeštadienį, 
rugsėjo 9 d. Tą rytą visi 
mokiniai prašomi su savo 
tėveliais rinktis parapijos 
salėje 8:45 vai. Ten visi pa-

siruoš eisenai į bažnyčią, dės pamokos, o tėvams — 
Po pamaldų ir bendro su- pasitarimas su tėvų komi- 
sirinkimo mokiniams prasi- tetų.

• 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. Tel.: 531-6720.

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.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

FITTERS—$7.85 PER HR. 
WELDERS—$7.38 PER HR.

We are looking for persons with 2 
yrs. minimum exp. in the areas of 
pipe, plate fitting and 3-position 
welding. Excellent benefits. Apply in 
person between 9 a. m. - 12 noon.

PATERSON-LEITCH CO.
900 EAST 69TH STREET 

CLEVELAND, OHIO
Equal opportunity employer 

(34-40)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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



DIRVA
Iš VLIKO POSĖDŽIO
Dėl nuolatinių Darbinin

ke spausdinamų dr. Br. Ne- 
micko, Vliko vicepirminin
ko, straipsnių, o ypač pa
skutiniojo rugsėjo 8 d., ar
dančių Lietuvos laisvinimo 
veiklą, atsistatydino Vliko 
valdybos narys A. Vedec- 
kas, Krikščionių Demokra
tų Sąjungos atstovas Vliko 
Taryboje.

Ir tik Tarybos prašomas, 
pasiliko iki kadencijos galo.

• Neo-Lithuania orkest
ras, vadovaujamas Algio 
Modesto, dalyvaus korpora
cijos išvykoje Tabor Farm, 
Sodus, Michigan ir gros šo
kiams sekmadieni vakare.

Primename vykstantiems 
| išvyką, kad yra vienos va
landos skirtumas tarp Chi
cagos ir Tabor Farm laiko. 
Tabor Farm laikas vieną 
vai. anksčiau, nepavėluoki
te šeštadienio pietums, ku
rie bus teikiami Tabor 
Farm laiku nuo 12 iki 1:30 
vai.

• Bostone tautos šventės 
minėjimas Įvyks rugsėjo 
10 d. 3 v. p. p. Lietuvių Pi
liečių D-jos auditorijoje, 
kalbės Simas Kudirka ir 
meninę programą atliks sol. 
Birutė Aleksaitė. Rengia 
LB Bostono apyl. valdyba.

.... ....... 1.........

A. A.

ONAI BARANAUSKIENEI

mirus, dukrai DANUTEI, jos vyrui STASIUI 

ir anūkui ALGIUI LIEPAMS, reiškiame mū

sų nuoširdžią užuojautą

A.L.T. S-gos Cicero Skyrius

• Santaros-Šviesos dvi
dešimt penktasis jubilieji
nis suvažiavimas Įvyks Ta
bor Farm, Sodus, Mich. rug
sėjo 7-10 d. Dalyvauja su 
paskaitomis daug prelegen
tų. Bus poezijos vakaras ir 
sol. Aldonos Stempužienės- 
švedienės koncertas-rečita- 
lis. Registruotis iš anksto 
rengimo komisijoje, c/o Mr. 
V. Adamkus, Tabor Farm, 
Sodus, Mich. 49126. telef. 
(616) 925-6404.

• Cape Cod koresponden
cijoje (Dirva Nr. 33) nuo
traukoje pavaizduoti asme
nys yra ne svečiai, bet LB 
apylinkės valdybos nariai, 
daug pasidarbavę prie ge
gužinės pasisekimo.

• SLA prezidentas Povi
las Dargis ir žmona Gert 
ruda maloniai leidžia atos
togas prie Conneaut ežero, 
kuris garsus savo lydeko
mis.

• Daina Kojelytė, turin
ti magistrės laipsni iš mok
slinės informacinės srities 
ir magistrės laipsni iš bib- 
lotekininkystės, dirbanti 11- 
linojaus universiteto medi
cinos mokyklos bibliotekoje, 
buvo paaukštinta Į asisten
tę profesorę. Kojelytė yra 
naujosios PLB valdybos se
kretorė.

A. A. dr. S. Tamošaitis

VIENERI METAI BE 
DR. STASIO TAMOŠAIČIO

Rugsėjo 2 d. sukanka 
vieneri metai, kai Floridoje 
mirė, buvęs clevelandietis, 
Tautinės Sąjungos veikėjas, 
dr. Stasys Tamošaitis.

Jis buvo vienas iš Vilties 
draugijos steigėjų, daug 
darbavosi su a. a.Steponu 
Nasvyčiu, P. žiūriu, K. Kar
piu ir kitais tautininkų ei
lėse, buvo suorganizuoto 
Kultūros Fondo pirminin
kas. Palaidotas Knollwood 
kapinėse.

Velionies žmona Bronė 
Andrijauskaitė-Tamošaitie- 
nė, šiai vienerių metų su
kakčiai atžymėti atsiuntė 
Dirvai auką 100 dolerių.

Našlei dėkojame už auką.
• žurn. Kazys Karuža dėl 

susidėjusių aplinkybių pa
sitraukė iš Lietuvių žurna
listų Sąjungos Centro Val
dybos, kurion buvo pakvies
tas c. v. kaip pirmasis kan
didatas Į sergančio, o vėliau 
mirusio c. v. sekretoriaus 
dr. Grigo Valančiaus vietą.

Karuža priklauso Los An
geles Lietuvių žurnalistų 
skyriaus valdybai ir eina 
iždininko pareigas.

• Antanas Juodvalkis, 
naujosios PLB Valdybos se
kretorius, perėmė „Pasau
lio Lietuvio’’ rugsėjo mėne
sio numerio redagavimą iš 
buvusio redaktoriaus Bro
niaus Nainio, jam nebega
lint pažadėtą numeri sure
daguoti. Rugsėjo mėnesio 
numeryje buvo numatyta 
sudėti visus PLB Seime pa
teiktus pranešimus, refera
tus ir diskusijų santraukas. 
Rugsėjo numerio medžiagą 
„Pasaulio Lietuviui” siųsti 
A. Juodvalkio adresu: 6620 
So. Rockwell St., Chicago, 
III. 60629. Nuo spalio mė 
nėšio „Pasaulio Lietuvį” re
daguos redakcinis kolekty
vas.

VAKARAS BALFO 
CENTRE

Lietuvių spaudos ir radi
jo reporteriai Balfo centro 
valdybos narių ir darbuoto
jų buvo painformuoti apie 
svarbesnius šios organizaci
jos darbus vykdomus dar 
šiais metais. Vienas tų dar
bų tai jau daugelį metų kas
met spalio mėnesį vykdo
ma Balfo rinkliava, kurios 
metu Balfo įgaliotiniai ap
lanko lietuvius jų namuose 
ir paima piniginę auką, ski-

VISI KVIEČIAMI Į...

ANTRĄ RYTINIO PAKRAŠČIO 
PABALTIEČIŲ FESTIVALĮ

ŠEŠTADIENI, RUGSĖJO 23 
GARDEN STATĖ ARTS CENTRE 

PRIE GARDEN STATĖ PARKWAY, 
EXIT 116, HOLMDEL, N.J.

PLAZA PROGRAMA 1 vai. popiet
— Jaunimo dainos ir šokiai
— Skandinavų šokėjų pasirodymas
— Liaudies ir modernaus meno paroda
— Tipiški pabaltiečių valgiai 

SCENOS PROGRAMA 5 vai. popiet
— Lietuvių šokių ir dainų pynę atlieka “Liepsna”, 

“Tryptinis” ir “Aušrinė” šokėjų grupės, “Vilijos” 
moterų kvartetas ir “Perkūno” vyrų choras

— Latvių “Kolibri” liaudies ansamblis
— Estų moterų gimnastika, tenoras ir pianistai

BILIETAI — $ 8, 6, 5, 4, 3 — gaunami pas Reginą Meiinienę, 
13 Fawn Dr., Matawan, N.J. 07747, tel. - 201 566-0761

riama vargan patekusiems 
lietuviams paremti. Antra
sis neeilinis darbas tai spa
lio 28-29 d.d. rengiamas 
Balfo seimas. Tokie seimai 
įvyksta kas treji metai. Jie 
savo posėdžiuose peržiūri 
nueitąjį kelią, taria planus 
ateities veiklai, išrenka 
naujai kadencijai (3 me
tams) direktorius (32), o 
šie pirmajame po seimo po
sėdyje išrenka Balfo centro 
valdybą.

Šįmetinis Balfo seimas 
šaukiamas Chicagoje. Jo pa
rengiamieji darbai jau vyk
sta. Centro valdybai tech
nikiniam seimo rengimui 
daug talkina Balfo Chicagos 
apskrities valdyba.

Pakalbyje su reporteriais 
dalyvavo: Marija Rudienė, 
Balfo centro Valdybos pir
mininkė, direktoriai: Vale
rijonas Šimkus, Algirdas 
Pužauskas, Senj. kun. An- 
sas Trakis, Aldona Daukie- 
nė, inf. vedėjas Jonas Ja
saitis. > (mv)

• Romas Sakadolskis pa
dėjo suruošti ir dalyvavo 
dvi savaites lituanistinių 
studijų seminare prie Cleve
lando. Sakadolskis yra nau
josios PLB Valdybos vice
pirmininkas.

• Rūta Pauperienė, Ago
tos ir Kazio Domarkų duk
tė, šį pavasarį Xavier Col- 
lege baigė studijas, gauda
ma master laipsnį iš spe
cialios pedagogikos „Lea- 
larning disability”. Po atos
togų tikisi, vyrui inž. Vik
torui pritariant tęsti studi
jas, siekiant doktorato.

Rūta yra skautė akade
mike ir ilgą laiką šoko tau
tinius šokius Jaunimo Cen
tro studentų ansamblyje.

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Call, Walmas Sportswear
12 Jackson Avė. 

Hackensack, N. J. 
201-343-3722

JOURNEYMEN OR IST 
CLASS SKILLED 

MACHINISTS
Mušt be experienced on Goss Chuck- 
ers, W & S, & Kingšbury. Be able to 
sėt up work Irom blue prints & close 
tolerance. Also

TRAINEES ACCEPTED
Steady work for qualified men & 

benefits.
KINCO INC.

4701 Perkins Avė.
Cleveland, Ohio 44103 

216-881-1300
(33-39)

ELIZABETH
• Arūnas Bifėnas, akty

vus ir veiklus skautas, tau
tinių šokių grupės Liepsna 
šokėjas ir LB apylinkės val
dybos narys, baigė šiais 
metais Kean College of N.
J. industrial art bakalauro 
laipsniu.

Už tropumą, apdovanotas 
bronzos žyminiu ir įgijęs 
mokytojo cenzą, pradėjo 
mokytojauti Clark, N. J. 
gimnazijoje.

• Rimantas Bitėnas, pri
klausąs New Yorko neoli- 
tuanams ir buvęs veiklus 
skautas ir tautinių šokių šo
kėjas, keletą metų mokyto
javo Elizabetho gimnazijoj.

Šiais metais, iš buvusių 
devynių kandidatų, Board 
of Education išrinko jį ir 
paskyrė gimnazijos direkto
riaus asistentu.

Rimantas yra baigęs 1969 
m. Fairleigh Dickinson uni
versitete biologiją bakalau
ro laipsniu. Gilino studijas 
Bridgeporto univ. Conn. mo
kytojo cenzui gauti. 1974 m. 
Kean College of N. J. gavo 
magistro laipsnį iš pedago
gikos ir toj pačioj kolegijoj 
1977 metų pabaigoje baigė 
administraciją.

Broliams Bitėnams linki
me išlikti gerais lietuviais.

FOREMAN
For Gear Works Division of Oklaho- 
ma City manufacturing companv. j 
years experience as Mnnager or Fore
man in gear shop. Experienced in 
Spur Helical Worms, Broaching-Key- 
way, Cutting etc. Excellent chance 
for promotion to Manager. Alse need
ed, Lead Machinist Come live in Oak- 
lahoma City—clean air, open spaces, 
low living costs & friendly people. 
Call collect (405) 236-3036 Week-
days 8-4. Mr. LUNG.

Eąual Opportunitv Employer M/F 
(34-43)

PIPERFITTERS
INSTRUMENT 

FITTERS 
WELDERS 

PIPE WELDERS 
IRONWORKERS 

MILLWRIGHS
For Buckeye Ceilulose Corp. annual 
plant shut down, Sept. 18 to Sept. 28. 
Perry Fla., 10 hours days, time- <k 
half for overtime. Travel allowance.

Call Collect 8:00-5:00
904-584-0112 or 0491 or 0494

E. M. ĮVAIKINS & CO.,
EOE

(34-36)
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