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ATGAL ŽIŪRINT
Knygai apie Petrą Klimą pasirodžius

Vytautas Meškauskas

Mėgstantieji pagalvoti - 
kaip ten buvo ir kodėl - susi
laukė naudingos dovanos: 
dr. Alberto Geručio knygos 
PETRAS KLIMAS - valsty
bininkas, diplomatas, istori
kas ir kankinys. Jau mano 
kartai, užaugusiai ir subren
dusiai Nepriklausomoje Lie
tuvoje, o juo labiau jaunes
niems, Klimo pavardė ne
daug ką sako. Todėl, kad tas 
vienas iš Lietuvos atkūrimo 
pirmūnų labai greitai įsijun
gė į užsienio reikalų ministe
riją ir pačioje Lietuvoje bu
vo mažai matomas. Anot Ge 
ručio, jis buvo pirmas jos pa
reigūnas ir nuo 1923 metų at 
stovavo Lietuvą Italijoje, o 
po dvejų metų, iki Nepriklau 
somybės praradimo, Pary
žiuje. Be to, Klimas nepri
klausė jokiai politinei parti
jai. Pažiūromis jis buvo ar
timas socialdemokratams, ta
čiau Italijoje jam imponavo 
Mussollinis, kuris ten nese
niai buvo paėmęs valdžią. O 
rašydamas apie Nepriklau
somybės laikotarpį A. Šapo
kos redaguotoje Lietuvos Is
torijoje, Klimas išvedė, kad 
gruodžio 17 d. perversmas 
buv.o neišvengiamas.

Populiarumo jam neatne
šė ir jo charakteris. Gerutis 
liudija taip: ‘Jis (Klimas) iš 
viso nesiveržė į pirmutines 
vietas. Tuo jis panašėjo į...
B.K. Balutį ... ir esmingai 
skyrėsi nuo kito žymaus dip
lomato Vaclovo Sidzikausko, 
kuris dar jaunas būdamas, 
stodavo svarbių delegacijų 
priešakin, kai būdavo svars
tomi pirmaeilės reikšmės rei 
kalai... Kai Tarptautiniame 
Tribunole Haagoje buvo 
sprendžiamos gyvybinės 
reikšmės turėjusios bylos 
dėl Vilniaus ir Klaipėdos, 
Lietuvos reikalų gynėju Haa

POPIEŽIUS ATĖJO IŠ RYTU...C*
Naujasis popiežius Jonas 

Paulius II yra dar jaunas, 
vos 58 metų amžiaus ir prieš 
jį ilgas viešpatavimas.

Jei Jono Pauliaus I išrin
kimas daug kam buvo staig
mena, tai šį kartą išrinkimas 
Krokuvos arkivyskupo kar
dinolo Karol Wojtyla buvo 
visiems nelauktu įvykiu.

Po keturių šimtų metų į 
Šventąjį Sostą vėl atsisėdo 
ne italas kardinolas, kita 
staigmena, nemažiau svar
besnė, tai popiežiumi buvo 
išrinktas asmuo pirmą kartą 
lenkų tautybės ir iš komu
nistų valdomo krašto.

Šiandien gal dar per anks
ti spręsti, kokios bus to išrin 
kimo pasekmės katalikams 
komunistų pavergtuose kraš 
tuose. Ar naujasis popiežius 
sutvirtins kovą prieš ateiz
mą ir komunizmą, kuris per
sekioja religiją, ar ieškos 
glaudesnio bendradarbiavi
mo su Maska?

gon paskirtas ne teisininkas 
Petras Klimas, o V. Sidzi
kauskas - tuo metu, kai turė
jo oponuoti pasaulinio vardo 
juristams, dar pats nebaigęs 
teisių studijų. Jis diplomą 
įgijo tik vėliau, pasitraukęs 
iš diplomatinės tarnybos.’

Apie tą, mano nuomone 
nelabai laimingą sugretini
mą, gal nėra reikalo ginčytis 
Kas buvo Vaclovas Sidzikau
skas, Dirvos skaitytojai gali . 
spręsti iš jo paties atsimini
mų. Užtektų tik priminti, 
kad ir be diplomo, oponuoda
mas pasaulinio vardo juris
tams, jis abi bylas laimėjo. 
Žinoma, galima jo nuopelnus 
mažinti, prileidžiant, kad dėl 
to ne tiek jis pats kaltas, bet 
faktas, kad Lietuva * buvo 
teisi. Bet diplomas čia nesu
vaidino jokios rolės. Paga
liau ir Klimas, nors ir su dip
lomu, tačiau toli gražu dar 
nebuvo teisinis autoritetas. 
Juk ir amžium jis buvo ne
daug vyresnis. Tai pasakius 
reikia sutikti, kad yra viso
kių žmonių ir visokių reikia, 
o kuklumas, nors yra dorybė 
tačiau labai retai praktiškai 
apsimokanti.

Pagal knygą, Klimas savo 
postais - pirmiau Romoje, o 
vėliau Paryžiuje - buvo pa
tenkintas, o ir Lietuva tur
būt neturėjo kito tokio 
kruopštaus diplomato. Pvz. 
1936 metais jis parašė Kau
nan 135 politinius raportus, 
taigi beveik po tris į savaitę! 
Šalia to jis dar parašydavo 
slapyvarde pasirašytų korės 
pondencijų į bendrąją spau
dą. Tai padaryti jis galėjo, 
nes turėjo literato gyslelę. 
Rašė labai sklandžiai ir gra
žiai. Gerutis patiekia labai 
daug citatų, kurias skaityti

(Nukelta į 2 psl.)

BREŽNEVAS: — Gierikai, vadinasi taip jūs tvirtai rankoje 
laikote savo dvasiškius?!

Dirvos namai 6116 St. Clair Avė., Clevelande.

Dirva vėl savose patalpose
Namas be skolos nupirktas — Pilnai vertei apdraustas — 

Dokumentai sutvarkyti — Nebereikės ateityje naujon 
vieton kraustytis ir mokėti nereikalingas išlaidas.

Prieš trejis metus gaisrui 
sunaikinus Vilties Draugijos 
namus ir spaustuvės įrengi
mus, Dirvos leidimas, kaip 
atsimename, buvo nutrūkęs, 
bet tai tęsėsi vos porą sa
vaičių. Tiek jos leidėjų, tiek 
redakcijos, tiek pagaliau jos 
gausių geradarių rėmėjų 
buvo rimtai susirūpinta ne 
tik atgaivinti laikraščio leidi
mą, bet ir vėl įkurdinti Dir
vą savose patalpose, įsigy
jant reikalingiausius spaus
tuvės įrengimus.

Lengviau išsisprendė laik
raščio leidimo atnaujinimas - 
neišėjo tik du numeriai - su
siradus užmiestyje amerikie 
čių spaustuvę, kuri atliko 
spausdinimo darbą. Redak
cija, administracija ir ekspe
dicija laikinai įsikūrė red. V. 
Gedgaudo privačiuose na
muose. Aišku, tai buvo bė
doje geriausia išeitis, nes ki
to kelio neliko.

Sunkiau sekėsi su savų pa 
talpų ir būtinų rinkyklos 
priemonių bei įrengimų įsigi 

jimu, kol susiorganizavo ir 
lėšų telkimą išjudino Dirvos 
atstatymo komitetai - centri
nis Chicagoje ir specialusis 
Clevelande. Pirmajam daug 
sumanumo bei energijos pa
šventė jo pirm. P. Bučas, ant 
rajam tolygiai atsidėjęs - 
pirm. dr. V. Bložė, abu su sa
vo artimaisiais bendradar
biais komitetų nariais. Jų su 
telktos lėšos, Dirvai betar
piai atsiųstos aukos, paga
liau draudimo kompanijų už
tikrinti pinigai už gaisro pa
darytus nuostolius - sudarė 
sąlygas, leidusias dr. D. De
gėsio vadovaujamai Dirvos 
įkurdinimo planavimo komi
sijai pagalvoti apie Dirvai 
reikalingų patalpų įsigijimą.

Daug svarstyta, galvota, 
posėdžiauta, ieškota ir suras
ta namų, bet vis ne tokių, ko
kius norėta; kad jie būtų ge
ros kokybės, patogūs susisie
kimo atžvilgiu, pakankamai 
erdvūs, dalinai išnuomojami 
-duotų pašalines pajamas, 
būtų netoli Clevelando lietu

vių tirščiau apgyventos vie
tovės. Taip pat buvo net siū
loma statydintis naujus, bet 
šis siūlymas buvo greitai pa
mirštas, nes po paviršutiniš
kų apskaičiavimų jau buvo 
aišku, jog naujiems namams 
pasistatydinti reikalingų lė
šų niekada nesuteiksime.

Nusidelsus keletai mėne
sių, teko padaryti praktiš
kas sprendimas: užuot grei
tosiomis pirkus bet kokius 
namus ir juose Dirvą su jos 
štabu įkurdinus, verčiau ieš
koti prieinamomis sąlygomis 
nuomojamų patalpų, kurios 
laikinai patenkintų laikraš
čio leidimo reikalavimus. O 
tuo pačiu metu stengtis įsi
gyti savo namus, geresnius 
bei patogesnius, negu prieš 
gaisrą turėjome.

Laimingu sutapimu, to
kios patalpos buvo surastos 
ir išnuomotos: 6116 St. Clair 
Avenue, Cleveland, Ohio 
44103.

Nuomojamose patalpose 
Dirva išsilaikė trejis metus. 
Niekas neskaičiavo, kiek jos 
prenumeratorių, rėmėjų, 
Clevelando lietuvių bei sve
čių iš kitų Amerikos miestų 
ir tolimesnių kontinentų lan
kėsi redakcijoje bei adminis
tracijoje, bet jų buvo tikrai 
daug. Daugelis jų, susipaži
nusių su laikiniu Dirvos įsi
kūrimu, dažnai patardavo, 
jeigu tik galima - tuos namus 
reikėtų Dirvai nupirkti. Ir 
tikrai, jie kone visais atžvil
giais atitiko tuos patogumus " 
apie kuriuos galvojome tuo
jau po gaisro. Išjųnuvažiuo 
ti į dabartinės Clevelando lie
tuviu kolonijos branduolį 
greitkeliu netrunka nė de
šimties minučių. Lengvai

(Nukelta į 3 psl.)
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SfiVOI™Ė POLITIUg^^

NATO vadas gąsdina sovietais, kad pats patektų Baltuosius rūmus? 

________ - Reveiiacijos rudens manevru Vokietijoje proga. __________ I
NATO vyriausias vadas 

yra gen. Alexander Haig, 
toms pareigoms skirtas jau 
trečią kartą iš eilės (vado tar 
nybos terminas yra dveji me 
tai). Prieš tai jis yra buvęs 
Kissingerio pavaduotoju 
Saugumo Taryboje, o pasku
tiniais Nixono prezidentavi
mo mėnesiais faktinai ėjo pa 
ties prezidento pareigas, kas 
jam padėjo apeiti daugelį ki
tų senesnių generolų gau
nant dabartines pareigas. Sa 
vo dabartiniame poste jis įgi
jo nemažą populiarumą JAV 
karių ir jų sąjungininkų tar
pe bei Europos vyriausybių 
sluoksniuose. Jis laikomas 
išmintingu, taktišku, turin
čiu didelių diplomatinių ga
bumų ir žinančiu kaip elgtis 
su laikraštininkais. Ir jei 
taip, ar jis nebūtų kompeten
tingas JAV prezidento parei 
goms, ypač dabar, pašlijus 
santykiams su sovietais, ar 
tiksliau tariant: rimčiau pra
dėjus vertinti jų grėsmę? 
Atsakymas būtų taip, ir pir
mas, kuris tai viešai pasakė, 
yra The New Republic ben
dradarbis Morton Kondrac- 
ke spalio 7 d. numeryje.

Spalio 9 d. prezidentines 
ambicijas Haigui prikišo vo
kiečių Der Spiegei. To žinio
mis, vokiečių krašto apsau
gos ministeris Hans Apel 
kaip tik dėl to yra nepaten
kintas Haigu. Mat Haig, kal
bėdamas NATO konferenci
joje liepos mėn., tarp kitko 
pareiškė: ‘Būtų gera, jei ga
lėtume sakyti, kad didėjan
tis sovietų pavojus buvo tuo
jau NATO sąjungos politikų 
suprastas. Deja, taip neatsi
tiko. Sovietų pavojų pirmie
ji suprato NATO kariai.’

Iš tikro, Haig nesigailėjo 
pastangų sovietų pavojų iš
populiarinti. Išdavoje, kulmi 
nacinis punktas buvo šių me
tų didieji NATO rudens ma
nevrai Vokietijoje, įvykę vi
soje jos teritorijoje - nuo Bal 
tijos jūros iki Alpių.

Ar tai tikrai Haig nuopel
nas, ar tai paties Washingto- 
no politika siekianti sustip- 
tinti NATO ir pačių JAV ap
ginklavimą? Norint padidin
ti išlaidas karo reikalams, 
aišku, reikia nurodyti ir ga
limus pavojus.

Toks gąsdinimas nesutiko 
su dabartinės Vokietijos vy
riausybės politika, siekian
čios didesnio atoslūgio santy 
kiuose su sovietais. Dėl to 
gi kancleris Schmidtas net 
prašė Bonnos seimo specia
lia rezoliucija paremti jo ge
gužės mėn. susitarmą su 
Brežnevu bendrauti ūkinėje 
srityje, kuris formaliai žiū
rint nereikalauja seimo pri
tarimo, nes tėra tik intencijų 
pareiškimas. Per diskusijas, 
kaip praneša Sueddeutsche 
Zeitung, Schmidtas tą susita 
rimą pavadino ypatingai 
svarbiu, o kai krikdemų opo
zicijos atstovai aiškino, kad 
tokia rezoliucija nereikalin
ga, nes gali padaryti blogą 
įspūdį Vakaruose lyg ‘Schau- 
kelpolitik’. Schmidtas atkir 
to, jog opozicija norinti

‘šaltojo karo’, kas sukėlė di
džiausią protestą opozicijos 
atstovų tarpe. Ir jie nori 
atoslūgio. Kancleris nenori 
sovietų erzinti ir dėl labai di
delio kiniečių susidomėjimo 
vokiečių pramonės gaminiais 
ir talka atstatyti Kinijos ūkį.

Nūdien kas savaitę į Vo
kietiją (panašiai ir Prancūzi
joje) atvyksta vis naujos ki
niečių delegacijos. Jos jau 
užpirko už 4 bilijonus dole
rių anglies kasyklų įrengimų 
ir dabar eina derybos dėl mil 
žiniškų plieno gamyklų staty 
bos. Tas biznis yra ypating- 
gai sveikintinas, nes šiaip 
prekyba sus Rytų blokų ma
žėja dėl jo didelio įsiskolini
mo Vakarams. Tų skolų den 
girnas naujų paskolų nelei
džia užtraukti, o paskolų da
vėjai pradėjo abejoti, ar tik 
jie tų paskolų nebus davę 
per daug.

Kaip ten būtų, Scmidtas 
mano, kad jam daugiau pa
dės ‘detente’ negu grąsini- 
mai karu ir už tat šių metų 
didieji manevrai jam nebuvo 
prie širdies. Dėl to, vokie
čiai norėtų per gruodžio mėn 
NATO konferenciją realiau 
apskaičiuoti jėgų santykį. 
Esą neužtenka sakyti, kad 
sovietai turi tiek ir tiek tan
kų, nenustačius ar jie iš tik
ro jau yra T-72 modelio, ar 
dar senojo T-64, kuris laiko
mas beviltiškai pasenusiu. 
Taip pat abejojama amerikie 
čių žvalgybos teigimais, kad 
sovietai išgalvojo naują ‘drą
sių smūgių’ taktiką. Vokie
čių karo attache Maskvoje ir 
jo gausūs padėjėjai nepas
tebėjo tokios taktikos sovie
tų manevruose ir Frunzės 
Karo Akademijos kariniuose 
žaidimuose. Sovietai, žino
ma, pagal išgales ginkluojasi 
tačiau tai aiškintina ne tiek 
noru patiems pulti, kiek jų 
pačių baime. Jų kariai ir po
litinė vadovybė neužmiršo, 
kad Hitleris juos užpuolė ir 
pasiekė didelių pradinių .lai
mėjimų turėdamas tik 3,580 
tankų, tuo tarpu sovietai ta
da turėjo 20,000 visai neblo
gos kokybės tankų. Kalbos 
apie jų ginklavimąsi juos ga
li priversti iš tikro dar dau
giau ginkluotis. Tada ‘deten 
te’ būtų ‘kaputt’, aiškina 
Schmidtas.

Sovietų persvara abejoja 
ir ką tik pasirodžiusi Bosto
no mokslininkų studija ‘The 
Price of Our Defense: A 
New Strategy for Military 
Spending’. Pagal ją sovietai 
kariuomenėje turi 4,850,000 
vyrų, bet iš jų 700,000 eina 
įvairias pareigas vidaus sau
gume, neskaitant pusės mili
jonų sienų apsaugoje ir KGB 
žinioje, be to daugiau kaip 
pusmilijonis yra priešlėktu
vinėje apsaugoje. Raketų ir 
kitų strateginių ginklų tarny
boje sovietai turi 400,000 vy
rų, tuo tarpu amerikiečių 
atominių užtaisų didesnį 
skaičių aptarnauja 85,000 ka 
riai. Vienu žodžiu, karo at

veju sovietai centriniame 
Europos fronte galėtų su
telkti 2.2 milijonus karių, ta
čiau JAV, kurios iš viso turi 
2.2 milijonus karių, į Europą 
galėtų permesti 1.9 mil. ka
rių. žinia, sovietai dar turė
tų tam tikrą skaičių lenkų, 
čekų, vengrų ir kt., tačiau 
tie neatstovautų britų ir kt. 
Vakarų Europos dalių bei 
250,000 vokiečių. Visa tai 
kalbėtų už tai, kad JAV ne 
tik nereikia didinti savo pa
jėgų, bet jos galėtų net ir su
mažintos.

Įdomu, kad pats Haig, 
pagal New Republic, nelau
kia sovietų puolimo centri
niame fronte. Jis, tačiau, pri 
sibijo sovietų stūmimosi į 
Pietus, siekiant Artimųjų 
Rytų naftos šaltinių. Vaka
rai turėtų vienytis kad sutik 
ti sovietų grėsmę ten, kaip 
jie jau daro Europoje. Sovie 
tai sudarą, ar perimą ‘išsiva
davimo sąjūdžius’, kurie 
šaukiasi sovietų satelitų 
pagalbos, o po to Brežnevo 
doktrina leidžianti įsikišti į 
kito socialistinio krašto rei
kalus ...

Ryšium su tuo yra įdomus 
spalio 23 d. Newsweek red. 
Arnaud de Borchgrave aiš
kinimas Camp David paslap
čių. Pagal jį Saudi Arabija 
visą laiką spaudė Washing- 
toną griežčiau pasipriešinti 
sovietams. Užtai Saudi Arą 
biją sutiko net tyliai pritarti 
Egipto-Izraelio separatinei 
taikai, jei Carteris laikysis 
savo pažado Sadatui siekti 
neformalios karinės sąjun
gos su Egiptu, Izraeliu, Ira
nu ir Saudi Arabija sovietų 
spaudimui pasipriešinti. Tai 
kalbėtų už didesnį paties Wa 
shingtono, o ne Haigo dėme
sį į sovietų pavojų. Bet glo
balinei karinei politikai koor 
dinuoti niekas neturi dides
nio patyrimo už Alexander 
Haig.

ATGAL 
ŽIŪRINT...

(Atkelta iš 1 psl.) 
vienas malonumas. Bet iš sa 
vo atstovų užsienyje valsty
bė laukia ne tik eilinių pra
nešimų, vyriausybė norėtų 
įspėti ir ateitį. Atstovaujant 
Lietuvą, prie pirmos eilės 
šaltinių neprieisi, o ir tie ne
galėjo numatyti ateities. To
kiu atveju turėjai pasikliauti 
savo nujautimu. Ką gi nujau
tė mūsų diplomatiją?

Tais laikais iš Lietuvos į 
Prancūziją buvo žiūrima 
kaip į pirmaujantį Europos 
kraštą. Mums jis buvo dar 
svarbesnis, nes prancūzai ne 
labai lietuvius skyrė nuo len
kų, mus laikydami - tik gal 
daugiau atsilikusia - ta pačia 
rūšimi. Klimas, atstatyda
mas mūsų prestižą daug ir 
sėkmingai pasidarbavo. Ieš
kodami prancūzų palankumo 
mes pradėjome gimnazijose 
mokytis prancūzų, nors lat
viai ir estai pasirinko anglų, 
kalbas. Prancūzijos už tai at

■ Iš kitos pusės
Rašydamas apie Lietuvos rusifikaciją b. kv. Drauge 

cituoja Kalbos Kultūros žurnaliuko tokią vietą: ”... rusų 
kalba dėstoma pagal patobulintus mokymo planus, nau
jas programas ir vadovėlius ...” Tokia citata /kelia klau
simą, ar geriau būtų, jei rusų kalba būtų dėstoma pagal 
pasenusius mokymo planus, atsilikusias programas ir va
dovėlius? Lietuvą įjungus į Sovietiją, sunku net ir pri
leisti, kad galima būtų išvengti rusų kalbos, žinoma, kad 
rusifikacija vyksta, tik abejoju, kad nemokėjimas rusų 
kalbos labai daug padėtų. Komunikuoti mokėti reikia ir 
su okupantu. Ir jį pažinti.

Ilgainiui savitą kultūrą galima bus išlaikyti tik pa
keliant ją iki tokio laipsnio, kad dėl jos norėtųsi ne tik 
mirti, bet ir gyventi. To siekiant verta didesnių tautų ne 
tik neapkęsti, bet ir iš jų pasimokyti. Taip sakydamas 
jaučiuosi esąs visai neblogoje kompanijoje. Ar ne taip 
ateitininkus mokė Stasys Šalkauskis? O Antanas Sme
tona, pristačius naujai išrinktai Korp! Neo-Lithuania val
dybai, jai patarė ieškant savitos ideologijos pasitarti su 
Kaune profesoravusiu rusu Karsavinu ...

Išeivijoje, žinoma, jau per vėlu bet ką išmokti. Pagal 
A. Maceina turėtum darbuotis tose srityse, kuriose Lie
tuvoje negalima. Viena iš tokių būtų viešai kolioti rusus 
ir iš jų pasijuokti. Stoju į tą frontą su tokiu Frankfurter 
Rundschau užtiktu vokišku anekdotu. Brežnevas apsi
sprendė ieškoti taikos su kiniečiais. Sutikęs jų dabartinį 
vadą Hua, sovietas pasiteiravo, kaip galima būtų rasti 
kokią bendrą kalbą. Kinietis pirmiausiai pareikalavo, kad 
rusai kiekvienai kiniečių šeimai duotų po automobilį. 
Brežnevas, neilgai galvojęs, sutiko. Po to sekė kitas rei
kalavimas: ir po televizijos aparatą. Ir su tuo Brežnevas 
sutiko. Tokio nuolaidumo paskatintas Hua dar pareikala
vo kiekvienai šeimai ir po maišą ryžių. Brežnevas čia pa
sirodė nesukalbamas. ’Niet’ ir gana. Kai po posėdžio, ar
timieji pasiteiravo tokio nenulaidumo priežasties, Brež
nevas trumpai paaiškino: ”Juk Rytų Vokietija ryžių 
neaugina!” vm

lyginimas nebuvo didelis. 
Keturios pilnos stipendijos 
ir 10 vasariniams kursams. 
Ėjo derybos ir dėl tabako 
monopolio prancūzų įmoni- 
ninkams perleidimo, bet iš 
to nieko neišėjo. Kad Pran
cūzija tuo metu jau buvo ‘po
pierinis tigras’ - Klimas, atro
do, nejuto.

Bet aplamai imant, Klimas 
galvojo labai blaiviai. Pavyz
džiui, kai dr. J. Šaulys, ma
nydamas, kad tik JAV-bėse 
galėtų būti tinkamos sąlygos 
egzilinei vyriausybei ar kam 
nors panašiai, siūlė diploma
tijos likučiams persikelti 
Amerikon, Klimas tam nepri
tarė, pranašaudamas: ‘Bet 
koks Lietuvos darbas tenai 
bus įveltas į mažo stiliaus 
emigrantų kasdienybes, tie
sa, pilnas patriotiškos nuotai 
kos, bet ir kupinas smulkių 
padraizgų’.

Ar ne teisybė? Bent iš am 
žinybės taško žiūrint! Amži
nybė tačiau skirstosi į am
žius, metus, mėnesius ir die
nas, kurios paskiro asmens 
gyvenime neprabėga labai 
greitai. Taip žiūrint, teisus 
buvo ir Šaulys: ‘Negalima 
migdyti, kuomet reikia veik
ti. Šiaip ar taip, iš čia vis tu
rime laisvesnės progos susi
siekti su pasauliu ...’

POLISH §888
Favorite Polish Recipes in one handy book. Your days of search- 
ing for “01d Polish Favorites” are over. You’ll find them in this 
book. Money back guarantee. Shipment will be made within 30 
days after receipt of order. Send Check or M.0. for $4.95 to: 
CREATIVE COMPOSITION, 804 HADD0N AVENUE, P.O. B0X 233, 
COLLINGSVVOOD, NJ 08108

ADDRESS

CITY & STATĖ ZIP

NAME

Anais laikais Klimo min
tys galėjo atrodyti juodos ir 
nepateisinamos, tačiau iš tik 
ro jos buvo tik kiek per anks 
tyvos. Ginčydamasis tuo pa
čiu reikalu su Turausku, Kli
mas pranašavo: ‘Šiaip ar 
taip, pati didžioji kova bus 
pačioje Lietuvoje, kaip tai 
parodė ir praeitas karas. Ga
liu dar padaryti vieną rezer
vą, kad kova bus vis tik eu- 
ropiška, o ne amerikoniška.*

Iš planų keltis į JAV nieko 
neišėjo, jiems nepritarus P. 
Žadeikiui, ‘nuo kurio dau
giausia priklausė tokių užmo 
jų realizavimas’ - pastebi 
knygos autorius.

Gerutis galėjo paruošti la
bai įdomią knygą, nes Kli
mas buvo labai pedantiškas. 
Net paleistas iš Sibiro ir ga
vęs progos tris mėnesius 
praleisti Palangoje, jis su
skaičiavo kiek kartų maudė
si Baltijos jūroje - 77! Nors 
dalis jo archyvo ir žuvo, vis- 
tiek pakankamai liko nepap
rastai įdomiam pasiskaity
mui.

Abejoju ar kas gailėtųsi 
šią knygą įsigijęs. Bet to ne
reikėtų ilgai atidėlioti, jos ti
ražas labai mažas.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVAL »
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AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
PAREIŠKIMAS

Su dideliu apgailestavimu 
norime atkreipti visuome
nės dėmesį, kad didžiosiose 
komunikacijos priemonėse: 
televizijoje su ”Holocaust” 
filmu ir Chicagos ”Sun- 
Times” dienrašty smerkiant 
L. Kairį, net nelaukiant 
teismo sprendimo, yra me
tami nepagrįsti kaltinimai 
ir visai mūsų tautai.

Apsvarsčiusi šį reikalą 
savo posėdyje, Amerikos 
Lietuvių Taryba griežtai 
smerkia bet kokios diktatū
rinės sistemos jungimą su 
lietuvių tauta. Lietuvių 
Tauta yra laisvos demokra
tinės dvasios, nusistačiusi 
prieš nacių, komunistų, fa
šistų ir kitų diktatūras 
paneigiančias pagrindines 
žmonių laisves ir primetan
čias dvasinę ir fizinę ver
giją.

Lietuvių Tauta antrojo 
pasaulinio karo išdavoje iš
gyveno nacių ir komunistų 
nelegalias, brutalias okupa
cijas. Komunistinė okupaci
ja tebesitęsia ir šiandien, 
naikindama lietuvių tauti
nius, kultūrinius, religinius 
papročius ir toliau tebe
vykdo fizinį lietuvių geno
cidą.

Tų okupacijų pasėkoje 
daugelis jaunų lietuvių, net 
nepilnamečių, buvo jėga, 
prievarta, įtraukti į oku
panto tarnybą ir turėjo vyk
dyti jų įsakymus.

Griežtai atmetame kalti
nimus paremtus tik iš So
vietų Sąjungos įstaigų gau
tais daviniais. Sovietų Są
junga ir šiandien yra di
džiausia ir brutaliausia visų 
teisių bei susitarimų laužy
toja ir jų skelbiami kaltini
mai yra paremti melu ir fal
sifikacijomis. Komunistinės 
diktatūros, taip pat kaip ir 
nacių diktatūros tikslas yra 
sunaikinti visus jiems ne- 
pfitarančius ir tam atsiekti 
jie naudoja visokiausias 
priemones. Jie deda visas 
pastangas sukompromituo
ti lietuvių ir kitų tautybių 
išeiviją, nes išeivija, ge
riausiai pažįsta jų žiaurius 
metodus naudojamus at
siekti pasaulio dominavimo 
ir apie tai nuolatiniai skel
bia Amerikai ir visam lais
vam pasauliui, įspėdami 
apie komunistinius tikslus.

Kuomet visas pasaulis 
ieško taikos ir ramybės ko
munistinė sistema ir šian
dien 34 metai po antro pa
saulinio karo pabaigos tebe
tęsia karą su visa laisvojo 
pasaulio demokratija norė
dama ją sunaikinti. To pa
sėkoje ir vis pasitaiko kal
tinimų įvairių tautų asme
nims ateinančių iš tų pačių 
Sovietų Sąjungos šaltinių iš 
kurių Amerikos žurnalistai 
bando padaryti klaidingai 
pristatomas sensacijas.

Kodėl tie patys žurnalis
tai neparašo apie šiandien 
vykdomus žudymus komu
nistinių diktatūrų Kambo- 
dijoj, Vietname Laose, apie 
tebevykdomą jau 28 metai 
tautinį genocidą Lietuvoje, 
Latvijoje ir Ukrainoje ir 
t.t., apie nelegalią Pabalti- 
jos Valstybių okupaciją, 
apie per vieną naktį 100,000 
lietuvių išvežtų į Sibirą tra
gediją, apie 17,000 lenkų 
karininkų nužudymą Katy- 
noje ir t.t. ir t.t.

Bet jie lengvai daro sen
sacingus pareiškimus, nesi
laikydami net demokratiškų 
principų, apie tai ką komu
nistinė spauda jiems pri
stato.

”Sun-Times” straipsnis 
yra didelis moralinis užga- 
vimas ne tik paliesto as
mens, jo šeimos, bet ir visų 
Amerikos lietuvių.

Mes protestuojame prieš 
tokią taktiką ir organizuo
jame teisinę ir moralinę pa
galbą, kad būtų išryškintos 
teismo; nepatvirtintų kalti
nimų klaidos ir kad būtų 
pabrėžtas lietuvių tautos 
atsiribojimas nuo įsijungi
mų į bet kokių diktatūrų 
tarnybą.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

AČIŪ Už PUIKIĄ 
DOVANĄ

Gerbiamas pone Redakto
riau! Aš jau rengiuosi ke
lios savaitės Jums parašyti 
laišką ir padėkoti už praei
to pavasario DIRVOS įvy
kusios loterijos Chicagoje, 
kur aš buvau taip laiminga, 
kad išlošiau skirtą loterijai 
p.p. N. ir S. BURŠTEINŲ 
kailinį paltą. Tai yra brangi 
ir labai graži dovana. Už ją

Dirvos namai 6116 St. Clair Avė., Clevelande.

Dirva vėl savose patalpose
(Atkelta iš 1 psl.) 

pasiekiamas pagrindinis paš 
tas ir laikraštį spausdinanti 
amerikiečių spaustuvė už
miestyje, kurios patarnavi
mu tenka ir teks naudotis. O 
tai irgi labai svarbūs dalykai 
reguliariam laikraščio ėjimui. 
Bet nebuvo galima tuo pata
rimu pasinaudoti, kadangi 
savininkai nebuvo suintere
suoti namo pardavimu: be 
Dirvos, jie gavo nuomą iš ant 
rame aukšte išnuomojamo 
gyvenamo buto, bei kieme di 
džiuliame, paskirame garaže 
įrengtos mechaninės dirbtu
vės. (Dabar tas nuomas jau 
gauna Dirva.)

Ieškojimas tinkamų namų 
nebuvo užmirštas. Buvo net 
surastas vienas tinkamas pir 
kinys, bet jis per greitai iš 
mūsų rankų išsprūdo. Tiek 
Clevelande, tiek daugely vie 
tų kitur, gyvenimas ne kartą 
parodė, kad privatūs pirkė
jai, greičiau apsispręsdami, 
organizacijoms užbėga už 
akių ir tuojau pat gerus pir
kinius nuperka.

Ieškant kito tinkamo pir
kinio ir nežinant, kada ir kur 
jį surasime, negalėjome ir su 
telktų lėšų pelningiau, t.y. il- 

aš širdingai dėkoju Vilties 
Draugijai ir Dirvai.

Prašau man atleisti, kad 
aš su padėka užtrukau. 
Priežastis tai, kad aš susir
gau ir sirgau ilgesnį laiką, 
o p. Buršteinas norėjo, kad 
aš pas jį atvažiuočiau į 
Chicagą paimti mano išmie- 
rą dėlto viskas tas ir užsi
tęsė. P. Buršteinas nesu
laukdamas manęs prieš tris 
savaites man tą dovanotą 
paltą atsiuntė ir aš esu la
bai ta dovana patenkinta ir 
džiaugiuosi ja.

Esu labai dėkinga ir p. 
Normantui Buršteinui. Jis 
manęs prašė, kad aš pa
skambinčiau Jums ir apie 
tai praneščiau. Bet dabar 
turiu progą Jums pasakyti 
per šį laišką.

DIRVĄ aš skaitau jau 
daug metų ir vis jos laukiu 
kiekvieną savaitę ateinant, 
su geriausiais linkėjimais.

O. Dailidienė
Cleveland, Ohio 

gesniam laikui, investuoti, o 
didėjanti infliacija, išpūstai 
keldama nekilnojamo turto 
kainas, tuo pačiu smukdė do
lerio vertę. Tad sužinoję, 
jog senstą namų savininkai 
apsisprendė savo namą šiais 
metais parduoti, tuojau pat 
su jais ėmėme derėtis, susi
tarėme dėl kainos ir Vilties 
Draugijai namą nupirkome. 
Tuo labiau, kad buvo ir dau
giau suinteresuotų šio namo 
pirkimu. Jiems nupirkus, 
būtų buvę galima laukti ar
ba nuomos pakėlimo, arba 
reikalo kraustytis kur kitur. 
Kiekvienas persikraustymas 
ir naujoje vietoje susitvarky
mas, savaime suprantama, 
pareikalauja naujų išlaidų, 
kurių išvengsime savas pa
talpas jau įsigiję. Namo pir
kimui pritarė visi Vilties 
Draugijos valdybos nariai ir 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos valdyba. Šios abi 
institucijos buvo dažnai Dir
vos įkurdinimui aukojusiųjų 
spaudžiamos veikti, kad sa
vo patalpos būtų nupirktos.

Dirvos atstatymo fonde 
gausių geradarių dėka buvo 
suplaukusi apskrita pinigų 
suma, iš kurios galėjome na
mą be skolos nusipirkti, pa
silikdami dar šiek tiek atsar
gos kapitalo nežinomai atei
čiai. Teisinius dokumentų 
sutvarkymo reikalus labai 
sklandžiai ir rūpestingai atli
ko didelis Dirvos draugas 
adv. Povilas Chalko. Buvo 
nepamiršti ir apdraudimo 
reikalai: pilną namo vertę pa 
dengiąs draudimas įsigaliojo 
nuo to meto, kai tik namas 
perėjo mūsų nuosavybėn.

Betvarkant pirkimo doku
mentus, kai kas Clevelande 
ėmė reikšti abejonę dėl su
tartos kainos realumo. Da
lykui išaiškinti, kreipėmės į 
du skirtingus amerikiečius 
specialistus, profesionalus 
nekilnojamo turto vertinto
jus, dirbančius Clevelando 
bankuose. Jų įvertinimo re
zultatus turime. Pirmasis 
mūsų nusipirktąją namo ver 
tę rinkos kaina laiko keletą 
tūkstančių žemiau sumokė
tos sumos, tačiau jis pažymi, 
kad tai dar nereiškia, jog už 
tiek namas esąs galimas nu
sipirkti: pirkėjas, turįs spe
cialių interesų tai vietovei, 
labai pateisinamai galėtų mo 
keti ir kiek aukštesnę kainą. 
Mes tokių interesų kaip tik 

ir turėjome įsikūrę kaip nuo
mininkai, buvome prie patal
pų prisitaikę, gaudami tame 
pačiame name grindų plotą, 
kuriame, reikalui esant atei
tyje, galėtume patalpinti ir 
didėlesnės spausdinimo ma
šinas.

Antrasis vertintojas, ku
ris mums buvo abejojančiųjų 
rekomenduotas, pareiškė sa
vo nuomonę, jog mūsų nu
pirktojo namo vertė, pagal 
jo stabilią statybą, esančią 
padėtį ryšium su gyventojų 
migracija ir tos miesto zonos 
atnaujinimo galimybes, da
bartinė rinkos kaina esanti 
pora tūkstančių dolerių aukš 
tesnė, negu mes mokėjome. 
Po šitokių profesionalų įver
tinimo, bet kokios abejonės 
turėtų dingti.

Verčiame naują lapą Dir
vos istorijoje, baigdami už
miršti buvusį gaisrą ir jo pa
darinius. Su šviesia viltimi 
žvelgiame ateitin, Dirvos 
įkurdinimo rūpesčiui paga
liau išsisprendus.

Bėdai ištikus susilaukėme 
gražios pagalbos iš daugelio 
organizacijų ir dar didesnio 
skaičiaus pavienių asmenų. 
Kiekvieną auką, kokio dy
džio ji būtų buvusi, priėmė
me su giliu dėkingumu: ne 
vienam penkinė jo asmeni
niame biudžete paliko dides
nę spragą, negu labiau pasi
turinčiam šimtinė ar dau
giau. Šia proga neturime 
priemonių asmeniškai padė
koti kiekvienam, kuris bent 
kiek prisidėjo prie Dirvos 
įkurdinimos savuose namuo
se. Ačiū, nuoširdus ačiū vi
siems aukojusiems ir skati
nusiems kitus pasekti jų pa
vyzdžius.

Laikai sunkėja, ekonimi- 
nio gyvenimo prošvaisčių ne 
simato. Visa tai nepalieka 
be slegiančios įtakos tiek 
amerikiečių, tiek tautybių 
laikraščiams. Vieni jų susto
ja ėję, kiti vos-vos laikosi, 
treti kelia prenumeratą i vis 
dejuoja, kad sunku verstis. 
Be abejo, bus sunkumų ir 
Dirvai išsilaikyti. Todėl šia 
proga dar kartą kreipiamės į 
geraširdžius Dirvos rėmė
jus bei prenumeratorius: pa
gal išgales malonėkite skirti 
jai savo auką ir ateityje, kad 
ji dar daug metų lankytų bu
simąsias lietuvių šeimas, 
kaip ji iki šiolei ištikimai lan
kėsi jūsų namuose.

VILTIES DRAUGIJOS 
VALDYBA
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Diplomatijos paraštėje (77) Vaclovas Sidzikauskas

Prancūzų globoje
Tuo metu sužinojome, kad 

prancūzų administruojamos 
zonos centre Baden Badene 
prancūzų gen. Koenig štabe 
Švietimo ir Kultūros sk. vir
šininku yra Lietuvos Univer 
sitete prieš karą profesoria
vęs gen. Raymond Schimtt- 
lein. Nuvažiavau pas jį su 
prof. J. Brazaičiu. Schmitt- 
lein mus labai maloniai, šaky 
čiau draugiškai, priėmė ir, 
patyręs apie mūsų bėdas 
Wuerzburge, pasiūlė mums 
persikelti į prancūzų zoną, 
prižadėjo geresnes gyveni
mo sąlygas ir judėjimo leng
vatas. Be to, jis paskambino 
DP skyriaus viršininkui 
pulk. Poignant, prašė mus 
priimti ir kuo galėdamas 
mums padėti. Pastarasis 
mus aprūpino raštais įgali
nančiais mus gauti benzino 
mūsų turėtam senam vokie
čių automobiliui, laisvai judė 
ti ir naudotis šiokiomis tokio 
mis maisto lengvatomis.

Be to, Baden Badene rado
me ir paskutinįjį JAV dip
lomatinį atstovą Lietuvai, 
įgaliotą ministerį Noremą, 
kuris čia atstovavo pasauli
nei protestantų bažnyčių or

ganizacijai ir turėjo savo įs
taigą. Ir jis mus prieteliš- 
kai priėmė ir žadėjo kuo gale 
damas padėti. Mums sugrį
žus iš Baden Badeno ir pada
rius pranešimą Vlikui, šis nu
tarė persikelti į prancūzų zo
ną.

Susitarus dėl patalpų, 
1945 m. spalio mėn. didžiuliu 
vos gyvu vokišku sunkveži
miu persikėlėme į Tuebin- 
geną - Reu^tlingeną - Pfullin- 
geną. Tuebingene radome 
dr. A. Trimako vadovauja
mą ir prancūzų pripažįstamą 
Lietuvos generalinį konsu
latą, kuris ir mums buvo šio
kia tokia atrama.

Vliko pirmininkas kun. M. 
Krupavičius ir dauguma jo 
narių, taip pat ir raštinė, įsi
kūrė Phullingene, apie 3 km. 
nuo apskrities miesto Reut- 
lingeno, kiti Reutlingene, o 
aš ir dr. P. Karvelis - Tuebin 
gene.

Prasidėjo naujas Vliko 
veiklos etapas, kuris su neiš
vengiamais varijantais tęsė
si iki jo išsikėlimo 1955 m. į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. ‘Nojaus arka’, taip bu
vo vadinamas Vliką perve-

žęs sunkvežimis, dar ilgą lai
ką ‘puošė’ Tuebingeno sto
ties aikštę, kadangi jis, atli
kęs savo paskutiniąją kelio- 
n, savo jėgomis pajudėti dau 
giau nebegalėjo.

**♦

Persikėlus į Vokietijos 
pranzūzų administruojamą 
zoną, per Baden Badeną 
mums atsidarė kelias į Pary
žių, Londoną, Berną, Ziuri- 
chą ir Ženevą, taip pat ir į 
Romą. Vlike aš buvau vie
nintelis turėjęs diplomatinę 
praktiką, todėl visai natūra
lu, kad santykius su sveti
maisiais daugiausia teko pa
laikyti man. Buvome susior
ganizavę ir automobilį, kurį 
vairavo J. Brazaitis, vėliau k 
kurį laiką Neris Šimkus. Tue
bingene į Vliką įsijungęs dr. 
Petras Karvelis iš Austrijos 
atvažiavo savo automobiliu. 
Tų laikų Tuebingene turė
toms susisiekimo priemo
nėms pavaizduoti suminėsiu 
tokį juokingą atsitikimą, ku
ris lengvai galėjo virsti tra
gišku. Pavakare, grįždami 
iš Baden Badeno, pamatėme 
gana greitai plentu riedantį

Lietuvai atstovavau Angli
jos sostinėje.

Su Liūdžium aptarėme bri
tų zonos lietuvių saugumo 
reikalus. Jis, kiek leistų jo 
tarnybinė padėtis, žadėjo pa

dėti ir pagloboti juos. Aplan 
kiau ir Mažosios Lietuvos pa 
triarchą Martyną Jankų, ku
ris buvo prisiglaudęs Muen- 
tzelbergo stovykloje prie 
Flensburgo, kur jis ir mirė 
1946 m. gegužės 25 d.

PRAKTIŠKIAUSIOS 
KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su įau- 
dimu ”A11 wool made in England”; stora crimplene me
džiaga moteriškai eilutei arba moteriškam paltui; vilnonė 
medžiaga suknelei arba medžiaga vakarinei suknelei; vy
riškas arba moteriškas puikus acryleno užsegamas megz
tinis; 2 poros geriausių vyriškų arba moteriškų kojinių; 20 
angliškų cigariečių; 20 amerikoniškų cigarečių; 1 svaras 
kavos pupelių; 1 svaras šokoladinių saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlai
domis — $190.00.

Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 
Medžiagos dar galima dadėti 4 metrus, 3 jardus minko 
kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų praktiškesnių ir

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

automobilio ratą, kuris per
šokęs per griovį ir dar kiek 
pariedėjęs nuvirto laukuose. 
Gardžiai iš to juokėmės, ta
čiau netrukome patirti, kad 
tai būta mūsų ‘Adlerio’ prie
šakinio rato. Laimei, kad ne

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — g metų su $1,000, minimum. 
71/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 1/ą % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 ’/z % — 1 metų su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F-S.L.I.C

alnt 
thony 

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

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

Juokas Gribauskas, vedėjas

siHiiiiniiiiiiimiiiiHiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiimimiimiuiiiiiiHiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiim 
= =

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
rasite tik pas vienintelį 
lietuvį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

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

greitai važiavome ir kad 
nebuvo jokio judėjimo. Au
tomobilį, kurio ašis atsirėmė 
į plentą, Brazaitis iš lėto su
stabdė, atsinešėme pabėgu
sį ratą, jį užsimovėme ir lai
mingai pasiekėme Tuebin- 
geną.

Daug kelionių po Vokieti
ją, net į Prancūziją - Stras- 
burgą ir Paryžių - atlikau 
su P. Karveliu ir jo automo
biliu. Mūsų tremtinių reika
lais gana dažnai reikėdavo 
buvoti Baden Badene, atseit 
prancūzų zonos centre, Fran 
kfurte - amerikiečių zonos 
centre ir britų zonoje - Det- 
molde, Uchtėje, Hamburge, 
Liubecke, Flensburge. Vli
kas šaukė politines konferen 
cijas Hanau, Augsburgo, Ka 
sselio ir Stuttgarto - Fellba- 
cho stovyklose, kuriose da
riau pranešimus politiniais 
klausimai. Kad sustiprinus 
Vliko atstovavimą Stockhol- 
me, tuomet mums svarbia
me politiniame centre, iš ku
rio susisiekimas ėjo tiek į va
karus tiek į rytus, buvome 
nutarę į Švediją deleguoti 
Stasį Žakevičių-Žymantą. 
Automobiliu palydėjau jį iki 
Luebecko, dariau žygių pas 
tenykštį Švedijos konsulą 
gauti jam vizą į Švediją. Jis 
sakėsi turįs atsiklausti savo 
Užsienių Reikalų Ministeri
jos ir kad todėl vizos išdavi
mas gali kiek nusidelsti. Žy
mantas paliko Luebecke 
laukti vizos, o aš, Neries Šim 
kaus vairuojamu automobi
liu, aplankiau Danijos pasie
nyje Flensburgo lietuvių sto 
vykią ir ten suėjau su britų 
kariuomenėje svarbias parei 
gas ėjusiu kapitonu, vėliau 
majoru, Liūdžium, kurio tė
vai gyveno Londone ir ku
riuos gerai pažinojau kada

naudingesnių dalykų:
Jeans Wrangler arba Levi Strauss................... $40.00
Tų pačių firmų švarkeliai ............................... 30.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis................ 30.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis.... ........ . 36.00
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės ................... 6.00
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės.......  3.00
Tights (kojinės-kelnaitės) ............................... 4.00
Crimplene medžiaga suknelei ............................ 19.00
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei.......... . 32.00
Vilnonė eilutei medžiaga

”A11 wool made in England”................ ^t... 50.00
Vilnonė eilutei medžiaga

”A11 wool made in England”...............  60.00
Vilnonė eilutei medžiaga

”A11 wool made in England”....................... 80.00
Vyriški arba moteriški labai geri batai ......... 36.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui........ 85.00
Lietsargis telescopic........................................... 12.00
Vilnonė gėlėta skarelė ..............................   11.00
Ntiloniniai marškiniai ....................................... 18.00
Nailoniniai marškiniai ....................................  12.00
Geresni marškiniai ........................................... 18.00

Įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami 
pagal susitarimą. Kalėdinis maisto siuntinys, suda- 
darytas iš leidžiamų siųsti prekių su visomis per
siuntimo išlaidomis ir muitu —$80.00.
Kalėdinis siuntinys (1978) 2.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti 
$30.00 persiuntimo išlaidoms.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England. 
Tel. 01 460 2592.

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

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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DU LIETUVIU VESTUVIŲ 
APRAŠYMAI

D r. JONAS BALYS

Įvyko Įdomus supuolimas, 
kai beveik tuo pačiu laiku 
Vilniuje ir Chicagoje buvo 
išleisti lietuviškų vestuvių 
s a n t r aukiniai aprašymai. 
Lietuvoje pagarsėjo kupiš
kėnų vestuvių vaidintojų 
trupė, jų vaidinimas išleis
tas ir plokštelėse. Bostone 
irgi susiorganizavo etno
grafinis ansamblis, kuris 
vaidina lietuviškas vestu
ves. Knygos, apie kurias čia 
bus rašoma, turi ir panašu
mų, ir skirtumų, bet jų tik
slas yra tas pats: kiek būtų 
galima ir prasminga tas ap
eigas pritaikyti šių dienų 
gyvenime.

Lietuvoje buvo išleista 
knygelė: Lietuvių liaudies 
vestuvių veikėjai, autorė 
Irena Čepienė, Vilniuje, lei
dykla "Mokslas”, 1977 m., 
128 psl. 15,000 egz. tiražas, 
kaina 37 kap. Autorė yra 
etnografė, kuri specializuo
jasi vestuvių papročiuose, 
tai jos jau aštunta tuo 
klausimu publikacija. Ji da
lyvavo etnografinėse ekspe
dicijose ir aprašė iš žmonių 
pasakojimų vestuvių papro
čius Kernavėje ir šiuolaiki
nes dzūkų vestuves. Kadan
gi vestuvių papročiai įvai
ruoja pagal vietą ir laiką, 
tai juos aprašyti nelengva: 
reikia laikytis arba vyksmo 
eigos, arba nubrėžti svar
biausių veikėjų roles, arba 
nagrinėti svarbiausius epi
zodus ir elementus, kaip aš 
esu daręs 1946 m., vis nu
rodant panašumus ir skir
tumus pagal sritis ir laiką. 
Kaip antraštė rodo, Čepienė 
pasirinko antrąjį būdą: ji 
aprašo, kokias pareigas tu
ri piršlys, vyriausias pa
brolys ir maršalka iš jauni
kio pusės, ir svočia, vyriau
sioji pamergė, nuotaka ir 
jaunikis, jaunųjų tėvai, pa
broliai ir pamergės, kvies
liai kraičvežiai, mituliai ir 
kiti jaunosios pusėje, šis 
aprašas užima 82 psl., yra 
gerai dokumentuotas ir tu
ri etnografinės vertės. To
liau psl. 83-117 aprašo šiuo
laikines vestuves, irgi re
miantis faktinais įvykiais, 

Prano Čepėno j
"NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS I

ISTORIJOS" lt. .
brangi knyga visiems lietuviams, graži dovana u 
kiekviena proga. Įsigydami pirmąjį tomą, pa- g 
dėsite išleisti antrą istorijos tomą. Kietais vir- 3 

i sėliais, 560 pšl. kaina $15.00. I
Reikalaukite knygynuose ir leidėjo adre- n 

į su: J. Urbelis, 1649 No. Broadway, Melrose ]
Park, BĮ. 60160. u

kaip kas ką sumano ir pa
daro. Pridėta 16 psl. ilius
tracijų, tai fotografinės 
nuotraukos iš senesnių ir 
naujųjų laikų, turinčios pa
žintinės vertės. Gale ilgas 
šaltinių ir literatūros sąra
šas (psl. 118-126), kuriame 
paminėtos ir U. Žemaitie
nės aprašytos ir mano sure
daguotos "Suvalkiečių ves
tuvės", išleistos Clevelande 
1953 m. Tik įvado pradžioj 
ir pabaigoj yra pora citatų 
iš Lenino raštų, dar citata 
iš Engelso raštų knygos vi
dury, šiaip aiškios komunis
tinės propagandos nėra, ži
noma, nieko neminima apie 
religines apeigas, jos igno
ruojamos. Visas dėmesys 
nukreiptas į pramoginį ir 
vaidybinį elementą, be pro
pagandos ar moralizavimo.

Apie oficialias jungtuvių 
apeigas parašyta:

"1963 m. prie Lietuvos TSR 
Kultūros ministerijos Įkurta 
Respublikinė civilinės metrika
cijos reikalų taryba (nuo 1969 
m. pavadinta Respublikine 
liaudies tradicijų taryba) pa
tvirtino ir išleido visoms res- 
publikoos civilinės metrikaci
jos įstaigoms privalomą civili
nės santuokos ceremonialą. 
Naujos socialistinio gyvenimo 
normas atspindinčios civilinės 
santuokos apeigos remiasi de
mokratiniu nacionalinės kultū
ros palikimu, nacionalinė apei
gų forma ir jų socialistinis tu
rinys lemia ir naujų vestuvių 
veikėjų apeiginę paskirtį. Ci
vilinė santuoka yra juridinis 
aktas, o santuokos apeigos iš
reiškia tarybinės visuomenės 
požiūrį Į šeimą. Sudarant civi
linę santuoką, svarbų vaidme
nį atlieka civilinės metrikaci
jos pareigūnas ir Vietinės dar
bo žmonių deputatų tarybos 
narys — deputatas arba visuo
menės veikėjas, atstovaujantis 
tarybinei visuomenei. Paskel
bus santuokos aktą, pastarasis 
skaito jauniesiems priesaką, 
kuriuo uždedami visuomenės 
įpareigojimai naujai susikūru
siai šeimai.” (psl. 84-85).

Įdomu, kad čia pabrėžia
mas nacionalinės kultūros 
palikimas ir nacionalinė ap
eigų forma. Kaip matome, 
santuokos aktas pasisteng-

Z. Sodeikienės iliustracija iš knygos "Lietuvių šeimos tradicijos”.

ta padaryti iškilmingesnis, 
tai nėra tik popierių pa§ira= 
šymas, kaip buvo anksčiau. 
Tatai paskatino ir visuome
nę plačiau taikyti tradici
nius vestuvinius elementus. 
Galima pastebėti, kad ves
tuvinių papročių pritaiky
me ten mūsų žmonės paro
dė daug sumanumo ir svei
ko humoro. Beje, civilinės 
m e t r i kacijos pareigūnas 
kaimiečių yra pravardžiuo
jamas "kunigu", kaip rašo
ma Avyžiaus romane.

Kun. Stasys Yla sukom
piliavo knygą Lietuvių šei
mos tradicijos, iliustravo 
Zita Sodeikienė ir Irena 
Mitkutė, išleido Amerikos 
lietuvių bibliotekos leidyk
la, Chicago, 1978. 180 psl. 
(apie 40 psl. užima iliustra
cijos). Kaina $20.00. Tai 
gražiai išleista knyga, liuk
susinis albumas, kurį gra
žioje rezidencijoje bus ma
lonu padėti po stiklu knygų 
spintoje, jeigu ten toks bal
das iš viso bus, o svečiams 
prie kavos ir konjako bus 
galima duoti pavartyti. Vi
sa tai gerai, bet ne čia da
lyko esmė, žiūrėkime į turi
nį. Papročiai aprašyti pusė
tinai gerai. Panaudota pati
kima literatūra. Man įtari
mą sukelia tik kai kurie V. 
Krėvės aprašyti dzūkų pa
pročiai, kurie galėjo būti jo 
paties pramanyti arba "pa
gražinti”. Tačiau tautotyri- 
ninkas norėtų rasti šioje, 
tegul ir populiarinimo rei
kalui skirtoje, knygoje dau
giau istorinio ir etnologinio 
gilumo, žinoma, tai kompi
liacinis darbas, su ryškia 
religine - moraline-auklėja
mąja tendencija, bet reikė
tų šiek tiek daugiau istoriš
kumo. Autorius duoda poros 
puslapių literatūros sąrašą. 

Ten suminėtas ir mano dar
bas "T iįanicjrhP Įfnchzeits- bas "Litauische Hochzeits- 
braeuche”, 1946, tačiau ne
atrodo, kad autorius jį skai
tė ar panaudojo, o Čepienės 
nepaminėtas nė vienas dar
bas. Apie kai kurių papro
čių kilmę reikėjo paaiškin
ti, kitaip jie atrodo nesu
prantami ar tiesiog keisti. 
Pvz. kodėl taip populiari pa
sidarė rūta, pietų Europos 
augalas, išstūmęs senesnę 
leliją? (žr. Liet, encik. XIV 
371, XXVI 223 t.). Arba sa
kysime toks skyrelis: "Sta
lo apeiga. Po dainos svočia 
praneša, kad jau laikas va
žiuoti bažnyčion. Tada visi 
pakyla, o tėvas ar motina 
pastato ant stalo kryželį ir 
uždega žvakę. Jaunoji bu
čiuoja kryžių, po to stalą ir 
duonos kepalą. Pamergės ir 
pabroliai bučiuoja tik sta
lą.” (psl. 69). Kodėl gi da
bar reiškiama tokia pagar
ba tam stalui? O papročio 
kilmė yra tokia% Senovėje 
nuotaka būdavo vedama 
aplink namų židinį, kuris 
buvo vidury trobos, — taip 
darė sūdavų nuotaka 16 
amž. vidury (Maletius). Vė
liau 17 a. gale tam reikalui 
būdavo vidury trobos užku- 
riama maža ugnelė ir apie 
ją motina apvesdavo savo 
dukterį (Praetorius). Kai 
židinio vietoj atsirado kros
nis namo kampe ir aplink 
nebegalima buvo apeiti, tai 
pradėjo eiti aplink stalą tro
bos vidury. Tai atsisveikini
mo su tėvų bendruomene, 
namų židiniu, ir įvesdinimo 
į vyro bendruomenę apeiga. 
Čia matome labai aiškią na
mų židinio kulto liekaną, 
žvakė galėjo būti namų ži
dinio pavadinimas, vistiek 
ugnis.

Kitas atvejis, "žiedynos.

Po sutartuvių ir pirmo už
gėrimo piršlys klausia mo- 
gėrimo piršlys klausia mo
tiną, ar ji leis dukrą. Mo
tinai sutikus leisti, piršlys 
oficialiai klausia mergaitę, 
ar ji eis už to jaunikio. Sa
vo sutikimą mergaitė pa
reiškia ištiesdama ranką 
jaunajam vyrui. Tai reiš
kia jos rankos pažadą jau
nikiui. Po to jaunasis ją pa
bučiuoja." (psl. 50). Vis
kas labai blankų. Daug ryš
kiau šią ceremoniją, kuri 
buvusi atliekama Viduklės 
par. daugiau kaip prieš 
šimtmetį, aprašė vysk. M. 
Valančius savo knygelėj 
"Palangos Juzė” (pirma lai
da Klaipėdoje 1869 m.). Ten 
rašoma:

"Visų pirma piršlys, stiklą 
pripylęs, tarė: "Sveikas, tėvai!" 
Paskiaus: "Sveika, Kotryna!" 
Pasvadino jaunąjį užstalėj, o 
Petronėlę už ypatingu staleliu. 
Tujaus klausė tėvą: ”Ar leidi 
dukterį?” Tas atsakė: "Lei
džiu.” Klausė jaunojo: "Ar imi 
Petronėlę už moterį". Kazimie
ras atsakė: "Imu.” Klausė jau
nosios: "Ar tekėsi?” Ši atsakė: 
"Tekėsiu.” Dar piršlys davė 
motynai rublį, kuri, kibusi už 
ranką Petronėlės, tarė "Ši tai 
atiduodu mano vaiką, imk 
sau.” Tuokart piršlys, stiklą 
prigožęs, sušuko: "Sveika, jau
noji!” Beregint ėmęs rūtų vai
nikėlį, padėjo į torielką, ap
dengė su baltu skepetu ir nu
nešė jaunajai. Kurį jaunosios 
sesuo Veronika prisegė prie 
galvos Petronėlės, o piršlys, 
ėmęs ją už rankos, pasvadino 
užstalėj gret jaunojo ir tarė: 
”Ši tai yra jauna pora...”

ši apeiga yra ne kas kita, 
kaip "naminės jungtuvės” 
(vok. Laientrauung), ku
rios buvo praktikuojamos 
visur prieš bažnytinių apei
gą įsigalėjimą ir ilgai gy
vavo kartu su jomis (žr. 

(Nukelta į 6 psl.)
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H. Baechtold, Die Gebraeu- 
che bei Verlobung und 
Hochzeit, 1914). Bažnyčia 
tik 12 amž. jungtuves pa
skelbė sakramentu, 
tačiau dar iki 1563 m. na
minės, arba pilietinės, ve
dybos be religinio palaimi
nimo buvo laikomos teisėto
mis ir tik Tridento visuot. 
susirinkimas nustatė, kad 
sutuoktuves turi atlikti ku
nigas, dalyvaujant mažiau
sia dviem liudininkams. 
Taip vedybos pasidarė Baž
nyčios monopolis ir labai 
pelningas, kurio ji nenorėjo 
netekti.

Iš esmės moterystė yra 
dviejų asmenų teisinė su
tartis liudininkų akivaizdo
je (seniau ir be jų — pa
valgius ar išgėrus iš vieno 
indo abiem kartu), kai jie 
pasižada gyventi vedusiųjų 
gyvenimą, kuris pasireiškia 
stalo ir lovos bendrumu. Ta 
apeiga pas mus būdavo at
liekama per vad. "didvaka- 
rį" (kiti vėlesni pavadini
mai: mergvakaris, vakaro
nės, pintuvės) ir kartais 
būdavo pabrėžiama, kad tas 
vakaras esąs svarbesnis ne
gu pati vestuvių diena. Po 
to jaunavedžiai eidavo kar
tu gulti (Brandtas 1673 m. 
ir vėlesnės žinios). Juk ir 
bažnyčioje kunigas tik tą 
patį pakartoja (”Ar imi NN 
už žmoną” ir t.t.), jis yra 
tik liudininkas, kuris dar 
suteikia religinį palaimini
mą. Tam tikrais atvejais, 
nesant kunigo, ir dabar ka
talikai gali sudaryti mote
rystės sutartį, kuri galios 
kaip sakramentas, ir be 
kunigo palaiminimo, pakan
ka dviejų liudininkų (vysk. 
V. Brizgys, Liet, encik. XIX 
307). Ir iš tikrųjų moterys
tė yra ne religinis, bet 
teisinis aktas, kai krik
štas (priėmimas į tam tikrą 
religinę bendruomenę) ir 
laidotuvės (viltis patekti į 
palaimintą mirusių bend

CAN YOU MEASURE UP TO 
THE BURGER CHEF 

CHALLENGE?
If you are serious about a growing career in restaurant management... then you 
should investigate the outstanding opportunities at Burger Chef. With nearly 25 yrs. 
of progressive service under our beit... Burger Chef can offer you a future of bigger 
and better challenges, optimum salary and rapid advancement in a stable company. 
The ąualified candidate should have some previous managerial experience and or 
related college background and most importantly be an individual who can relate 
well to people and inspire ”team spirit”.

If you are ready for the challenge, Burger Chef is ready with the 
benefits... including excellent salary, incentive program, life and medical 
insurance, paid holidays and vacations, educational assistance and much 
more.

Please call 313-643-7855 Mon. thru Fri. between the hrs. of
9 a. m. and 4 p. m.

BURGER CHEF SYSTEMS INC.
an eąual opportunity employer M/F

ruomenę) jau yra aiškiai 
religiniai aktai. Kai kunigai 
pradėjo labai barti, kad su- 
gultuvės įvyksta prieš baž
nytinę apeigą, tai naminės 
jungtuvės buvo nukeltos iš 
vakaro į vestuvių dienos ry
tą, su ta pačia vainikėlio 
ceremonija.

žinoma, bažnytinės jung
tuvės suteikia iškilmingu
mo, palieka gilesnį įspūdį, 
ypač moterims, — vargonai 
gaudžia, žvakės dega ir t.t. 
Yra proga pasirodyti su sa
vo parėdais, vestuvinio pul
ko gausumu ir prašmatnu
mu. • Tai viešas pasirody
mas ir pramoga visai bend
ruomenei, apie tai esti daug 
kalbų. Visa tai turi sociali
nės reikšmės. Užtat dabar 
Lietuvoje civilines jungtu
ves irgi stengiasi padaryti 
iškilmingesnes.

Bažnytinis palaiminimas 
niekam nepakenks, blogai 
tik su bažnytinėm jungtu
vėm dėl "moterystės nesu- 
ardomumo” principo, kai ji 
jau yra nepataisomai suiru
si. Dėl to turėdavo žmonės 
daug bėdų, net į popiežiaus 
kuriją kreipdavosi. Užtat 
visuose civilizuotuose kraš
tuose, net ir Italijoj, dabar 
įvesta civilinė metrikacija, 
kuri mažiau visokių kon
fliktų žmonėms pridaro. At
siminkime, kiek bėdų turėjo 
žmonų pamesti kai kurie 
įžymūs mūsų katalikų vei
kėjai, kiti "gyvena nuodė
mėje” vesdami išsiskyru
sias ir pan. Kalbėdamas su 
vienu mūsų katalikų veikė
ju pasauliečiu, vedusiu išsi
skyrusią moterį, kartą pa
stebėjau, kad berods yra 
Biblijoj tokia vieta, kur pa
sakyta, kad žmogus paliks 
tėvą ir motiną, ir eis paskui 
ją ar jį. "Paliks ir Dievą", 
jis pridėjo (turėjo minty 
Bažnyčią, nes pasiliko reli
gingas). šimtai atvejų tai 
patvirtina.

Kai kun. Ylos knygoje vi
sokio moralizavimo yra

gausu, tai Čepienė sugebėjo 
išvengti aktyvios ateistinės 
propagandos. Tačiau yra vie
nas bendras bruožas Čepie
nės ir Ylos knygose: abiejo
se vengiama minėti labai 
gausūs magiški veiksmai, 
atliekami vestuvių metu, 
kad užtikrintų jaunavedžių 
laimę, sveikatą, turtingumą 
ir vaikingumą. Tautotyrai 
tai įdomu, bet naujųjų lai
kų praktikai, žinoma, jie ne
betinka. Tačiau yrą vadina
mų spėjimų apie vedusių 
ateitį, kuriuos galima būtų 
linksmo žaidimo dėliai ir da
bar panaudoti (kai kurie jų 
minimi Ylos knygoje).

Sodeikienės ir Mitkutės 
iliustracijos etnografinės 
vertės neturi. Tai tik me
nas, gana konservatyvus — 
nėra grubaus primityvizmo 
ir vaikų piešinių pamėgdžio
jimo. Vieniems daugiau pa
tiks viena dailininkė, ki
tiems kita. Man labiau pa
tinka Sodeikienės stilius. 
Tačiau abi yra davusios pa
trauklių dalykų, nors kai 
kurie piešiniai atrodo tik 
kaip iliustracijos vaikų 
knygelei, čia skonio daly
kas. Knyga gražiai apipavi
dalinta, tačiau už 180 psl. 
leidinį mokėti $20 yra aukš

RESTAURANT 
MANAGEMENT “

A CARKKR DESIGNKD FOR THI AMBITIOUS
Immediate, opportunity to join The Development Group, Ine. and 
their rapidly expanding restaurant operations team. Our growth has 
created openings for promotion minded individuals who can handle 
every aspect of running a small business.

LOOK INTO THKSI BENKFITS
• Excellent Starting Salary Plūs Attractlve Bonus
• Advancement Opportunltles
• Professional Tralnlna Program
• Major Medical Benefits
e Paid Vacation

ACT NOW!I CALL...
354-4700

tfunabto to coli »ond rooumo to:BURCER
The Development Group, Ine.

IBI 20411 W. 12 Mile Rd. - S uite 2(
’•!

200
Southfield, Michigan 48076 

An Egual Opportunity Employg^

toka kaina. Palyginę šią 
knygą su panašiu Alf. Dar
gio leidiniu, pasirodžiusiu 
Vokietijoje 1946 m., mato
me didelę pažangą, šį leidi
nį jau nebus gėda bet kam 
parodyti.

IV PLJ KONGRESO 
INFORMACIJOS

• Kristinos Paulikevičiū- 
tės vadovaujama PLJ Kon
greso kultūrines programos 
komisija kreipėsi į visą eilę* 
jaunų lietuvių menininkų ir 
ansamblių su kvietimu pri
sidėti prie IV PLJK progra
mos. Išaiškėjo, kad Cleve
lando Grandinėlė kongrese 
negalės dalyvauti, nes jos 
atvykimas į Europą per- 
brangiai atsieitų. Tariamasi 
su Atžalynu ir Volunge iš 
Kanados ir Malūnu iš Bal
timorės.

• Ugnė Kazokaitė, dir
banti kelionių biure Dues- 
seldorfe, sutiko įeiti į IV 
PLJK technikinę komisiją 
ir rūpintis turistine progra
ma. -

• Kongreso plakato ir 
įvairių ženkliukų projektus 
ruošia Barūnaitė iš Muen- 
cheno ir Romas Kynas iš 
Muensterio. Plakatai bus 
lapkričio mėnesį atspaus
dinti.

• IV PLJK komitetas ir 
Europos lietuviškųjų studi
jų savaičių rengėjai sten
giasi šių abiejų renginių 
terminus suderinti. Numa
tyta studijų savaitę ruošti 
tuo pačiu metu kaip IV 
PLJK studijų dienas, tik 
skirtingose vietose. Studijų 
dienos vyks Altenberge prie 
Koelno. Joje tegalės daly
vauti jaunimo rinkti atsto
vai, spaudos atstovai ir ri
botas skaičius svečių. Stu
dijų savaitė sekančiais me
tais buvo numatyta Belgi
joje. Jeigu Belgijoje neišei
tų, bus surasta vieta prie 
Koenigsteino, kad studijų 
savaitės dalyviams nereikė
tų toli keliauti į kongreso 
uždarymą. Studijų savaitė
je galės dalyvauti visi lai
ku užsiregistravusieji.

NEW YORK
• Lietuvių Kultūros ži

dinys New Yorke šią žiemą 
minės penkerių metų su
kaktį. židinio statybos idė
ja buvo įgyvendinta bend
romis tėvų pranciškonų ir 
visuomenės pastangomis ir 
per trumpą laiką Kultūros 
židinys tapo New Yorko ir 
apylinkės lietuvių kultūri
nio bei visuomeninio susibū
rimo centru. Erdvioj viršu
tinėj salėj vyksta koncertai, 
parodos, iškilmės ir kiti pa
rengimai, o apatinėse patal
pose verda organizacinis 
gyvenimas. Kituose pasta
tuose dirba religinės šalpos 
centras, pranciškonų spaus
tuvė, vienuolynas ir Darbi
ninko redakcija bei admi
nistracija. Visų pastatų 
kopleksas sudaro tikrą lie
tuviško gyvenimo tvirtovę.

Penkerių metų sukakties 
proga lapkričio 11 New Yor
ke įvyks Kultūros židinio 
vakaras su oficialia sukak
tuvių dalimi, koncertine 
programa, šokiais ir svečių 
vaišėmis. Meninę programą 
atliks žymieji Chicagos so
listai — Nerija Linkevičiū
tė ir Bernardas Prapuole
nis. New Yorkas kviečia vi
sus apsilankyti ir kartu at
švęsti Kultūros židinio su
kaktį. (a)

WANTED
EXPEkIENCED COLDHEADEN 

OPERATOR 
AND SĖT UP MAN 

EXPERIENCED CENTERLESS 
GRINDER

ALSO 
JOURNEYMEN 

MACHINE REPAIRMAN 
With experience in rebuilding and 
repairing machines.
Steady Full time. Good wages & 
benefits. WR1TE OR CALL.

ROTEX CORPORATION
P. O. BOX 2611 

OKLAHOMA CITY, OKLA. 73126 
(37-43)

Wanted Ist Class Skilled 
MACHINE REPAIR 

and /or 
MACHINE REBUILDER 

C.OOD BACKGROUND IN ELECTRJ- 
CAL AND HYDRAULIC WORK. EX- 
CELLENT PAY AND FULL BEN
EFITS.

APPLY IN PERSON: 
PBM COMPANY 

126 Groesbeck 
Mt. Clemens, Mich. 18043 

313-469-8336
Equal Opportunity Employer.. - 

(36-42)
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KNYGA APIE PETRĄ KLIMĄ
JURGIS GLIAUDĄ

Tituliniame šiomis dieno
mis Vilties leidyklos išleis
tos monografijos „Petras 
Klimas” lakšte Vasario še
šioliktosios akto signataras 
Petras Klimas pristatomas 
keturiais aspektais: valsty
bininkas, diplomatas, isto
rikas, kankinys.

Ant šių keturių temos 
kertinių šios sukrečiančios 
monografijos autorius dr. 
Albertas Gerutis pastatė 
knygos turinį. Tai neįkai
nuojamas nuopelnas visuo
menei ir istorijai, turint sa
vo žinioj taip nedaug davi
nių ir neprieinant prie ar
chyvų, kurie nūn tvirtoviš- 
kai nepasiekiami už geleži
nės uždangos, taip įžvalgin- 
gai-giliai, taip reljefiškai- 
gyvai atkurti knygoje Lie
tuvos istorijoje nemirtingo
jo asmens portretą. Gal ir 
norėtųsi tokio pobūdžio 
knygą turėti išviršiniai 
puošnią, memorialinę, kietų 
viršelių, su iliustracijomis, 
bet... ir šiam leidiniui tik 
mecenatas dr. Vladas Bložė 
atidarė duris į viešumą, į 
istoriko lentyną,- į graudų 
eilinio bibliofilo džiaugsmą.

Tvirtinama, kad išeivijos 
misija duoti tai, ko ten, 
anapus geležinės uždangos 
duoti mūsų kultūrai neįma
noma. Šios tikros lietuviš
kosios išeiviškos misijos 
ženkle 320 puslapių mono
grafija įžengia į knygų pa
saulį savo tūkstantiniu ti
ražu.

Tai buvo monografijos 
autoriaus nuopelnas, lai
mingas point d’appui, 1976 
metais, Lietuviškųjų studi
jų referatui besiruošiant 

PETRAS 
KLIMAS

Dr. Alberto Geručio parašyta monografija PETRAS 
KLIMAS valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys. 
320 psl. Išleido Viltis. Kaina 10 dol. Pagrindiniai skyriai 
knygoje: Tiesiant kelią į laisvę; Lietuvos diplomatinis 
atstovas užsienyje; Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos 
okupacija; Petras Klimas — totalitarinių režimų auka.

Knyga galima įsigyti leidykloje — Dirvoje, pasinau
dojant šiuo kuponu, ar pas knygų platintojus.

------------------IŠKIRPTI-----------------------DIRVAP. O. Box 03206Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu 10 dol. ir prašau man atsiųsti Dr. A. Geručio 

monografiją PETRAS KLIMAS.

Pavardė ...........   - —

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

rasti Petro Klimo gyveni
mo siužetą. Temos radinys 
pagimdė šią monografiją.

Našios autoriaus pastan
gos patikrinti viską, kas pa
siekiama, atnešė neįtikimai 
našų derlių. Monografijos 
struktūra, tarp viršelių rė
mų sutalpinti daviniai, au
tentiškumas, faktūros pri
statymo stilius — tai atkė
lė iš pusiauužmaršties ir is
torinį, ir gyvą Petrą Klimą.

Aišku, istorikams teks 
tarti savo žodį dėl įvykių 
sąrangos, dėl epochos kolo
rito, dėl detalių visumoje 
reikšmės. O man tenka tar
ti, kad ši knyga parašyta su 
retai sutinkamu istorinėje 
temoje gaivalingumu ir ji 
gali kandidatuoti į mūsų 
knyginės rinkos „best-selle- 
rius”. Jos turinys saikingai 
eliminuoja viską, kas „per 
daug” asmeniška ir stato 
ją ant pedestalo tai, kas 
visuotina įvykio reikšmės 
svoriu. Tai nėra biografija 
su skrupulingu dėmesiu as
mens curriculum vitae da
toms. Tai plati sociografija, 
kurios centre teko Petrui 
Klimui apreikšti savo gau
sius talentus, našų ir kūry
bingą patriotizmą aktyvų 
intelektą, plačią erudiciją.

Petras Klimas paliko is
torijai netiktai jo rašytus 
veikalus; jis paliko istorijai 
savo asmens portretą. Dr. 
A. Gerutis čia bus bene pra
dininkas: jis davė Petro 
Klimo portretą išieškotu 
vaizdavimo būdu — valsty
bininką, diplomatą, istoriką 
ir kankinį sujungęs į vieną 
didelio žmogaus portretą.

Ryškiausias gi Petro Kli
mo portretas bus, kada bus 
išleisti jo gausūs atsimini
mai, dabar esą jo vaikų ži
nioje.

Dr. A. Gerutis rašo (psl. 
300): galima tiktai pakar
toti pageidavimą, kad jo at
siminimai būtų paskelbti ir 
tuo būdu pasidarytų priei
nami platesnei visuomenei.

Monografijos autorius ty
rinėjo ir P. Klimo dienynus, 
panaudojo archyvinę me
džiagą, esančią jo ir Petro 
Jr. ir Eglės Klimų žinioj. 
Veikalo nuorodos rodo 93 
kitus temos šaltinius. Tyri
nėjimo erdvė buvo plati, 
davinių gausa stebėtina, pa
brėžtinai gera precizija. Iš
tisais puslapiais patiekiama 
autentiška medžiaga, kas, 
nelyginant, fotoiliustracijos 
talkininkė pilnai teksto pa
gavai.

Ir buvo gi apie ką rašyti, 
paėmus šio giganto gyveni
mą!

Autorius suskirstė turinį 
keturiais skyriais: I. Tie
siant kelią į laisvę, II. Lie
tuvos diplomatinis atstovas 
užsienyje, III. Antras pa
saulinis karas, IV. Petras 
Klimas — totalitarinių re
žimų auka.

Knygos nuorodas minint 
tenka labai pasigesti pavar
džių indekso, kas yra nepa
mainoma talka knygą įvai
riomis dingstimis naudo
jant.

Gražu, kad Vasario 16- 
osios akto signatarui skir
tos monografijos autorius 
pratarmę pasirašė 1978 m. 
vasario 16 dieną, šiame da
tų sutapime matyti simbolį 
prikeliant monografijoje šio 
istorinio akto signataro at
mintį.

Skaitytojišką smalsumą 
be abejo kurstys ir tenkins 
daugis iki šiol nežinomų po
litikos ir diplomatijos užku
lisių atidengimas. Greta is
torinių stambmenų, ku
rios visiems aiškios enciklo
pedijų eilutėse, istorinio 
įvykio skonis, jo potekstė, 
kampu otumas, spektras, 
skaudulys, dėmesį rėžianti 
tiesa arba jautrus asmeniš
kas įvykio dalyvio įspūdis 
— visa tai sudaro gyvą is
toriją, visa tai talkina pra
eičiai inkarnuotis dabarty
je. Istorija, istorinės temos 
gerai parašytame veikale, 
nesensta!

Todėl monografija „Pet
ras Klimas” nūdieniška ir 
aktuali. Juk P. Klimas iš
ėjo į viešo gyvenimo areną 
dar 1914 metais, o gal ir 
dar anksčiau. Nuostabus 
mūsų tautos „vunderkin
das’,’ būdamas 24 metų am
žiaus, vos teisės mokslus 

Maskvos universitete bai
gęs, jau gabus Vilniaus in
telektualas, su istorijos stu
dijomis sujungęs politiką. 
Kaip Mykolas ir Vaclovas

Min. Petras Klimas

Biržiškos, abu teisininkai, 
netapo teisės adeptai, taip 
ir Petras Klimas niekad ne
buvo profesiniu teisininku. 
Teisės mokslai jam buvo 
įvadas į politiką. Jis šovė 
aukščiau — nuo jaunų savo 
dienų jis buvo brandus po
litikas. Būdamas 25-rių me
tų amžiaus jis Vasario še
šioliktosios akto signata
ras! Niekad nesiveržęs į 
pirmuosius postus, naujai 
atsikūrusioje valstybėje jis 
buvo valstybinių interesų 
formulavimo bazė.

Šioje monografijoje skai
tytojas ras Petrą Klimą 
valstybininką ir strategą, 
diplomatą ir strategą. Gre
ta nepaprastos akcijos, lyg 
gaivus šešėlis: jo meilė Lie
tuvos istorijai, studijos, 
raštai.

Kažin kaip ir dabar atai
di Petro Klimo judintos te
mos. Jo visur būta: tarp
tautinėse konferencijose, 
komplikuočiaus i o s e tarp
tautinėse derybose, santy
kiuose su dažnai atšiauriais 
užsieniais, sugebėjimas at
stovauti savo valstybę san
tykiaujant su politinę bei 
militarinę galią atstovau
jančiais asmenimis, Benito 
Mussolini pradedant ir Bri
anu su Blumu baigiant.

Nūdieniai santykiai su 
žydais atsakomi Klimo ta 
tema samprotavimais (psl. 
189). Vilniaus miesto ir 
krašto lenkinimas liečiamas 
(psl. 187). Tai labai origi
nali „Lietuviško branduo
lio’’ teorija, kontraversinė 
etnografinei prielaidai. Tuo 
klausimu žiūrėti psl. 180- 
183. Poeto O. Milašiaus itin 
įdomus portretavimas (psl. 
241). Tokia fantastiška nūn 
„egzilinės vyriausybės’’ te
ma turi savo savaimingą 
traktavimą (psl. 211, 213 ir 
218). Prūsų Lietuvos tezių 
sankryža ir dabar aktuali, 
ir dabar nėra archaišką, 

(psl. 70), atplėšus nuo Lie
tuvos kūno Rytprūsius ir 
juos brutaliai surusinus.

Tragiškai atrodo poeto 
Oskaro Milašiaus telepatiš
kas pranašavimas: „Je 
salue en vous un martyr!” 
(Aš sveikinu jūsų asmeny
je kankinį!). Tada Klimas 
buvo savo karjeros zenite. 
Už kelių metų jis buvo kan
kinys.

Prezidento A. Smetonos 
pasitraukimo epizodas, pa
siuntinių palaipsniškas su- 
sigaudymas padėtyje, vals
tybinės katastrofos šaltos 
dvelkmės smelkimasis ir 
spontaniška į tai reakcija. 
Visur čia pirmose eilėse sto
vėjo Lietuvos pasiuntinys 
Prancūzijai. Juk Lietuvos 
užsieniuose suvokė sovieti
nės militarinės okupacijos 
esmę greičiau už daugį po
litikų ir politikierių Lietu
voje, kurie mėgino rasti 
kompromisinę kalbą su oku
pantu (V. Krėvė, A. Mer
kys, kiti) ir bandė svaigin
tis miražais (psl. 194 ir 
t.t.).

Esmės reljefui imame po
rą būdingų įtarpų iš kitų 
autorių.

Seni ir pagrindinai sufal
sifikuoti dabar vilniškės 
kapsukiados motyvai. V. 
Požėla, savo „Jaunystės at
siminimuose (psl. 267) sa
ko, kad V. Mickevičius-Kap- 
sukas vadino Petrą Klimą, 
buvusį „Aušrinės” bendra
darbį, „socialpardaviku”.

Nuotaikingai skamba My
kolo Biržiškos dėstymas jo 
„Lietuvių tautos kelias” II 
tomas (psl. 217): Atsivers 
piliakalniai, išeis užburti 
karžygiai, savo laiko sulau
kę, tėvynės gelbėti, artojai 
mes arklus ir stversis šau
tuvų (plg. Rimšos plakatą 
kovų dėl nepriklausomybės 
metu), vyžuoti ir naginėti,

(Nukelta į 8 psl.)
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DIRVOS 
skaitytoju

VLIK o griovimo keliu...
Perskaičius Darbininke š. 

m. rugsėjo 8 d. nr. 35 Vliko 
Tarybos rotacinio sekreto
riaus Povilo Ališausko pa
reiškimo antraštę „Iš Vliko 
Tarybos posėdžio ... Kodėl 
pabėgo Algis Vedeckas?”, 
visai eilei skaitytojų neabe
jotinai, turėjo kilti pasibai
sėtina mintis, kad dar vie
nas iš Vlikui vadovaujančių 
asmenų nuėjo Morkaus ir 
Alseikos keliu. Bet iš to pa
reiškimo turinio aiškėja tik, 
kad tai Darbininko, ar au
toriaus, klaidinanti, pareiš
kime niekuo neparemta ir iš 
piršto išlaužta antraštė, ieš
kanti pigios bulvarinės 
spaudos pavyzdžiu, atkreip
ti j save skaitytojų dėmesį. 
Iš P. Ališausko pareiškimo 
paaiškėja tik, kad A. Ve
deckas buvo iš Vliko Valdy
bos atsistatydinęs dėl mo
tyvų, liečiančių Vliko vice
pirmininko B. Nemicko lai
kyseną Vlike, su kuriais B. 
Nemickas, savaime supran
tama, kad nesutiko, pri
jungdamas prie Vliko Tary
bos protokolo savo eilę mo
tyvų dėl kurių A. Vedeckas 
iš Vliko Valdybos buvo at
sistatydinęs. Nepasakytu
me, kad jie nebūtų įdomūs 
Vliko šalininkams, bet tai 
tikras perlas Vliko prieši
ninkams !

Panagrinėkime Dirvos 
klaidingai vaizduoj amus 
Vliko Tarybos 1978 m. rug
piūčio 26 d. posėdžio fak
tus, kuriuos „atitaiso” Po
vilas Ališauskas, paskirai:

1. P. Ališauskas atitaiso 
Dirvos klaidą, kuri pranešė, 
kad p. A. Vedeckas savo at
sistatydinimą iš Vliko Val
dybos motyvavo dėl Vliko 
vicepirmininko B. Nemicko 
straipsnių, ardančių laisvi
nimo veiklą, ypač dėl pasku
tiniojo tilpusio Darbininke 
š. m. rugsėjo 8 d., kai iš 
tiesų tas straipsnis Darbi
ninke tilpo rugpiūčio 18 d. 
Tai labai gražu iš p. Ali
šausko pusės, bet ši klaida 
jau pačios Dirvos buvo ati
taisyta, be p. Ališausko pa- 
sitarnavimo, š. m. rugsėjo 
7 dieną, tai yra prieš jo pa
reiškimą Darbininke.

2. P. Ališauskas taiso ir 
kitą to paties Dirvos pra
nešimo dalį, kad „Algis Ve
deckas tik Tarybos prašo
mas pasiliko iki kadencijos 
galo” Vliko Valdyboje, kai 
tuo tarpu Taryba jo pasilik
ti neprašė.

Dėl šio patikslinimo skai
tytojams tektų būti dėkin
giems Vliko Tarybos rotaci
niam sekretoriui P. Ališaus
kui, jei jis „atitaisydamas” 
Dirvos klaidą nebūtų sąmo
ningai nuslėpęs šio Vliko 
Tarybos posėdžio faktas, 
kurie rodo, kad Dirvos 
pranešimas apie šio po

DIRVA

sėdžio eigą buvo tiksles
nis už P. Ališausko „ati
taisymą”. Yra tiesa, kad 
Vliko Taryba savo posėdy
je nepadarė formalaus nu
tarimo, kad A. Vedeckas 
pasiliktų Vliko valdyboje 
iki kadencijos galo, bet taip 
pat yra tiesa, kad Vliko 
Valdybos pirmininkas dr.
K. Valiūnas, pranešdamas 
apie A. Vedecko atsistaty 
dinimą iš Vliko Valdybos, 
prašė, kad jis joje pasiliktų 
iki kadencijos galo. Tuo 
reikalu kalbėjo posėdyje ir 
kai kurie Tarybos nariai, 
pritardami Vliko pirminin
ko prašymui. Tad, nereikė
jo formalaus Tarybos nuta
rimo prašymui, kad A. Ve
deckas pasiliktų Vliko Val
dyboje, jei jis Valdybos pir
mininko prašomas sutiko 
savo atsistatydinimą atsi
imti. Taigi, jokio „pabėgi
mo”, kaip p. Ališauskas sa
vo pareiškime insinuoja, 
nebuvo.

3. Keistai skamba Vliko 
Tarybos sekretoriaus P. 
Ališausko Dirvos pranešimo 
„atitaisymas” dėl A. Ve
decko iš Vliko Valdybos at- 
sistatydi n i m o priežasčių, 
kai jis Vliko vicepirminin
ko Br. Nemicko žodžiais, 
jas smulkiau paaiškina. Pir
moje eilėje, visiškai nesu
prantama, kaip kas nors ki
tas gali, smulkiau ar gru
biau, paaiškinti priežastis 
atsistatydinusio iš bet ku
rios užimtos vietos už patį 
atsistatydinusį, šiame at
sitikime, Algį Vedecką. Tai 
būtų galima suprasti, tik 
jei A. Vedeckas būtų buvęs 
iš Vliko Valdybos išmestas 
už „nusikaltimus” Br. Ne
micko pareiškime išvardin
tus. Deja, tai negalima pri
taikinti šiame atvejuje, nes 
A. Vedeckas ne tik, kad ne
buvo išmestas, bet atsista
tydinęs, prašytas pasilikti 
Vliko Valdyboje, joje pasi
liko.

Dar keisčiau skamba Vli
ko vicepirm Br. Nemicko iš
vardinti A. Vedecko Vliko 
Valdyboje nusikaltimai: a) 
nevedė atskaitomybės kny
gų, b) neparuošė sąmatos 
ir jos vykdymo apyskaitos, 
c) nesirūpino lėšų telkimu, 
tuo padarydamas Vlikui 
kelių ar keliolikos tūkstan
čių dolerių nuostolių, d) ne
paskelbtas . . . (matomai, 
perdidelis, ar permažas nu
sikaltimas), e) nepagrįstai 
užpuldinėjo kitus Vliko Val
dybos narius (kuriuos?), 
kliudydamas kitiems atlik
ti savo darbą, f) nepateikė 
Vliko seimui Valdybos fi
nansinės apžvalgos. Vliko 
vicepirmininkas toliau pa
reiškia: „šie pavyzdžiai ro
do, kad Algiui Vedeckui jau 
senai reikėjo pasitraukti iš 

Valdybos, nes jis beveik 
nieko joje nedirbo”... Br. 
Nemickas savo pareiškimą 
baigia: „Liudo Tamošaičio 
ir Algio Vedecko elgsena, 
prielankau janti bolševikinio 
melo taikintojams, (mano 
pabraukta) nėra abejonės, 
stiprins jų kovojingumą 
tęsti ardomąjį darbą Lietu
vos laisvinimo plotmėje ir, 
galima laukti paakstins so
vietinę žvalgybą paieškoti 
dar daugiau aukų lietuvių 
išeivijoje”. Kyla klausimas, 
kaip suderinti visus šiuos' 
A. Vedecko ir kitų nusikal
timus su Vliko pirmininko 
dr. K. Valiūno ir kitų pra
šymu Algį Vedecką toliau 
pasilikti Vliko Valdyboje? 
Kaip suderinti tolimesnį vi- 
vepirm. Br. Nemicko pasili
kimą Vliko Valdyboje, jei 
jis tiki, kad A. Vedecko ir 
visos eilės kitų Vliko Valdy
boje, ar Taryboje elgsena 
yra prielankaujanti bolševi
kinio melo taikintojams, ne
turėdamas jo nuomonei pri
tariančios daugumos?

Išvadoje, noroms neno- 
roms, peršasi mintis, kad 
šiuo metu Vliko vadovybėje 
vyrauja, arba sąmyšis, ar
ba sąmoningas jo veiklos 
ardymas. Besiartinantieji 
Vliko Valdybos rinkimai 
tam turi užkirsti kelią.

VLK’o šalininkas

TURRET LATHE OPERATOR
Needed by very clean company days. 
Voluntary, overtime. Top vrages. Com
plete benefits. We are an equal op
portunity employei. Call Jim Shields 
(216) 651-3811. (38-42)

GRINDER
MANUFACTURING NEEDS I.D.-O.D. 
GRINDER W1TH SOME EXPERI- 
ENCE. WILL1NG TO LEARN HON- 
ING. IF YOU ARE LOOKING FOR A 
PERMANENT JOB IN A CLEAN 
SHOP WITH PLEASANT WORK1NG 
CONDITIONS, GOOD PAY. BENEFITS
& VARIED WORK. APPLY AT:

GATCO INC.
42330 ANN ARBOR RD. 
PLYMOUTH, MICH. 48171 

313-453-2295 
________________________________(41-43)

TUBE MILL 
FOREMAN

Structural tube mill manufacturcr 
needs a tube mill foreman. 5-7 year3 
exper. as a foreman or a tube mill 
operator. Experience in high frequen- 
cy welders desirable.

ALSO NEEDED

MAINTENANCE 
FOREMAN

Experienced in machine repair and 
electrical background desireable. 
Should have 4-5 years experience.

EXCELLENT SALARY AND 
BENEFITS.

Call Mr. B0WEN collect 
313-547-4200 

Send Resume To: 
P. O. Box 545 

Madison Heights, Mich. 48071 
________________________________(41-44)

FISHER BODY
Pontiac Plant
JOURNEYMAN 

MACHINIST
Apply in person

Monday thru Friday
8. a. m.-3 p. m.

900 Baldwin Avė. 
Pontiac, Mich.

An equal opportunity employer M/F 
(41-44;

Knyga apie Petrą Klimą...
(Atkelta iš 7 psl.) 

net klumpėti, dėl tėvynės 
žudami... Poetai (Baltru
šaitis, Milašius), apysaki
ninkai ir novelistai (šei
nius, Savickis), žurnalistai 
(Klimas, Balutis) virs fra
kuotais diplomatais mužikų 
vaikai galvas sau prisidengs 
prezidentiniais ir ministeri- 
niais cilinderiais ...

šioje dr. A. Geručio mo
nografijoje neieškoma at
sakymo į mįslę, kurios gal 
ir nebuvo, bet sutapimas 
įtarimams buvo. Tai P. Kli
mo paskyrimas Italijon pa
siuntiniu 1923 metais ir po 
nelemtos Ambasadorių kon
ferencijos Vilniaus klausi
mu. Klimas buvo tos kon
ferencijos paruošoje lietu
viškas spiritus movens. 
Konferencija atidavė Vil
nių agresoriui, Lenkijai. 
Kodėl tokia datų santapa? 
Kodėl iš veiklos lizdo, iš lie
tuviškos iniciatyvos centro, 
iš Kauno, Vasario 16-osios 
akto, signataras ir išmanus 
valstybininkas buvo paskir
tas į lietuviškos iniciatyvos 
periferiją, į Romą?

Matyt, toji mįslė Klimui 
tokia nebuvo. Monografijos 
puslapiai 132-135 rodo kaip 
tik Petro Klimo pastangas 
bet istorijai įrodyti nelem
tos Ambasadorių konferen
cijos jurisdikcijos peržengi
mą ir smerktiną šališkumą. 

Didesnėje monografijos 
dalyje sekame protagonisto 
kilimą į zenitą. Kita knygos 
pusė skirta Lietuvos nepri
klausomybės santėmiui ir 
Klimo keliui į nadirą. Tai ir 
lokalinio pobūdžio tragiką, 
Lietuvos pasiuntinybės rū
mų Paryžiuje atėmimas, 
net asmeniško pasiuntinio 
turto plėšimas. Pasiuntiny
bės mašininkė V. Vabalienė 
(psl. 203) nurodė sovietų 
agentams, kur sukrautas 
laiku iš pasiuntinybės išga
bentas turtas ir 4000 tomų 
asmenišką Klimo biblioteka.

Sunkūs įvykiai, kaip griū
tis nuo stataus šlaito, traiš
ko žmones, čia bėgimas nuo 
Prancūzijon įsiveržusių vo
kiečių, kuriuos įkandin seka 
jų sąjungininkai Sovietų 
emisarai, skubėdami grobti 
pabaltiečių įstaigas Prancū
zijos teritorijoje. Gestapo 
nagai, areštas, sadistinis 
Petro Klimo naikinimas, 
vežiuojant jį traukiniais 
per... 9 mėnesius tarp 19 
gestapo kalėjimų. Pagaliau 
jį pristato į Kauną, nei ra
dę jam apkaltinimą, nei pa
aiškinę tą lėto būdo žudymo 
tikslą. Išneštas ant neštu
vų Kaune, Klimas suima
mas. Dabar NKVD siunčia 
jį į savo gulagą. Čia jis ken
čia, kol Stalinas gyvas. Vė
liau, irgi kuo nors nepakal
tintas, pagaliau, grąžina
mas Kaunan.

Jis invalidas, bejėgis, 
pusaklis.

Fantastiškos buvo pa
stangos jo vaikų, ypač jo 
dukters Eglės Fourier-Ruel-
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le, kuri ištekėjo už žymaus 
Prancūzijos diplomato, iš
kovoti tėvui išvykimo vizą 
į Prancūziją. Intervencija 
darė net pats generolas de 
Gaulle. Pastangos buvo tuš
čios. Vizos neduota.

Mažai kas žino, kad pana
šus likimas buvo lemtas pa
sauliniai žinomo rašytojo F. 
Dostojevskio sūnui. Jo žmo
na, senutė kaip jis, atsidū
rė Prancūzijoje. Ji stengėsi 
atsikviesti užsienin savo vy
rą. Intevencija darė garsūs 
Europos vardai, rezultato 
nesulaukė. Dostojevskio sū
nus negavo vizos į Prancū
ziją ...

Petras Klimas, paliegęs, 
pusiauaklas, nebevaldąs dėl 
sklerozės kojų, užgeso vie
nui vienas Kaune.

Viename savo laiškų Kli
mas apeliuoja į savo likimo, 
deivę, į graikišką antikinę 
Moirą (psl. 273), kuri vis 
ketina ir nesiryžtą perkirp
ti jo gyvenimo siūlą. Moira 
nutraukė Klimo gyvenimo 
siūlą, bet nepajėgė nutrauk
ti Klimo gyvenimo šviesos. 
Dr. A. Geručio parašytoji 
monografija gaivina Petro 
Klimo atmintį, gaivina jo 
gyventą, mums tebeskau- 
džiąją praeitį.

Nedidelei, jautriai ir mąs
tančiai mūsų šviesuomenei 
knyga imponuos savo au
tentiškumu ir dramatizmu, 
tiek daug čia ir nūn skau
džiai pulsuojančių, vis ne
išspręstų visuomeninių ir 
politinių problemų.

Alegoriška Lietuvos liki
mui yra scena — pas aklą, 
iš gulagų Kaunan grąžintą 
paliegėlį Petrą Klimą (Va
sario 16-osios akto signata
rą) ateina iš Sibiro grąžin
tas buvęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Juozas 
Urbšys, kad parašytų, Kli
mui diktuojant, laišką tėvo 
šeimai, esančiai Prancūzijo
je ...

Tai knygos „best-selleriš- 
kumo” laidas, nes čia slypi 
asmens ir valstybės golgota.

Dr. Albertas Gerutis — 
PETRAS KLIMAS — Vals
tybininkas, diplomatas, is
torikas, kankinys. Išleido 
VILTIS 1978. Kaina 10 dol. 
Tiražas — 1000 egz.

MACHINISTS
Immediate openings for skilled ex- 
perience operators, full or part time, 
capable of performing setups on V/&S 
automatic chuckers and bar machines, 
semi skilled drill press, milling ma
chine, punch press operators. 
Excellent starting wages with many 
benefits.

PROTOTYPE DEVELOPMENT 
750 Hub Pkwy. 

Valleyview, Ohio 44125
An Equal Opportunity Employer 

(42-45)

OPPORTUNITY FOR
RESTAURANT HELP

Stouffer’s Shaker Square Restaurant 
and Catering Division needs Severai 
reliable people to work with foods 
and one person to launder linens and 
light cleaning. Full or part time posi
tions available.
Please apply between 2 o’clock & 4 
o’clock daily.

STOUFFER
13215 Shaker Blvd.

Cleveland, Ohio 44120
216-751-5500



■ Chicagos lietuviai
————■— ANTANAS JUODVALKIS

LIETUVIŲ FONDO 
POKYLYJE DALYVAUS 

SENATORIUS 
CHARLES H. PERCY
Lietuvių Fondo vajaus 

pokylis įvyksta š. m. spalio 
28 d. 7 vai. vak. gražiame 
MARRIOT viešbutyje, 549 
No. Michigan Avė., Chica
go, III.

Bankete sutiko dalyvauti 
lietuviams daug padedąs se
natorius Charles H. Percy.

Meninę programą atliks 
solistė Roma Mastienė, 
akompanuojant muzikui Al
vydui Vasaičiui. Vakaro 
programą praves talentin
ga pranešėja Jolita Kriau- 
čeliūnaitė.

Jolita Kriaučeliūnaitė praves' 
Lietuvių Fondo vajaus baliaus 
programą.

šokiams gros puikus R. 
S. Attraction Ray Sassetti 
orkestras.

Visi lietuviai kviečiami 
stoti nariais ar didinti tu
rimus Fonde įnašus ir daly
vauti pokylyje. Už kiekvie
ną įneštą 100 dol. duodamas 
vienas bilietas nemokamai.

Bilietai gaunami Lietuvių 
Fondo būstinėje 2422 W. 
Marąuette Road, Chicago, 
III. ir Vaznelių — Gift In- 
ternational prekyboje.

• Dailininko Miko Lilei
kio, 85 metų amžiaus su
kaktuvinė paroda vyksta 
nuo 1978 m. spalio 14 d.

MIRTYS

A. A. Jonas G. Evans

Lietuvių Fondo vadovybė rūpinasi kaip galima greičiau surinkti antrą milijoną. Lietuvių 
Fondas, kuriame dabar yra arti 1,5 milijono pagrindinio kapitalo, kas met gaunąs virš 100 
tūkstančių pajamų, jau padalino lietuviškiems reikalams virš pusę milijono doL Sėdi iš kairės: 
St. Baras, M. Remienė, dr. G. Balukas, dr. A. Razma. Stovi: P. Želvys, J. Kučėnas, K. Barz- 
dųkas, Ai Juodvalkis, K. A. Girvilas. Trūksta: S. Kuprys ir M. Vygantas, M. D.

V. Noreikos nuotr.

Čiurlionio Galerijoje ilnc., 
4038 Archer Avė., Chicago, 
III., Midland Savings and 
Loan Assn. patalpose.

• Chicagoje leidžiamas 
Sun-Times dienraštis, š. m. 
spalio 1 d. laidos pirmame 
puslapyje patalpino Liudo 
Kairio nuotraukas ir neat
sakingai apkaltino tarnavi
mu SS daliniuose bei nešu
siu sargybas žydų naikini
mo lageriuose. Minėto laik
raščio aprašas buvo parody
tas per TV Chicagos stotis. 
Toks neatsakingas laikraš
čio korespondentų elgesys, 
sukėlė pasipiktinimą ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir ame
rikiečių visuomenėje. Pa
siustų protesto laiškų, laik 
raštis nespausdina.

Liudas Kairys ramiai gy
vena Chicagoje, Brighton 
Parko apylinkėje, turi šei
mą ir dalyvauja visuomeni
nėje veikloje. Komunistų 
p a s k elbtais nepatikimais 
dokumentais pasirėmę ko
respondentai apkaltino nie
ko dėtą žmogų ir apšmeižė 
ne vien tik jį ir jo šeimą, 
bet ir visą lietuviškąją vi
suomenę. Reikalas dar te
betiriamas ir ruošiamasi vi
som galimom priemonėm 
užkirsti kelią neatsakin
giems asmenims niekinti ir 
šmeižti pavienius žmones ir 
visus lietuvius.
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Dr. Jonas Šalna — Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Centro Valdybos pirm, kalba Vilniaus 
dienos minėjime prie paminklo

■SHiB p? i
. .

John

gimęs

Staiga, širdies smūgio iš
tiktas š. m. spalio 7 d. mirė 
žinomas lietuvių laidojimo 
įstaįgos savininkas
Evans, sulaukęs 61 metų 
amžiaus.

John Evans buvo 
Chicagoje, turėjo daidotu- 
vių namus ”Evans ir sūnūs” 
ir patarnaudavo nelaimės 
ištiktiems lietuviams. Ak
tyviai dalyvavo lietuviško
je veikloje, buvo daugelio 
organizacijų veikėjas ir rė
mė visą lietuvių kultūrinį 
ir visuomeninį gyvenimą.

Palaidotas šv. šazimiero 
lietuvių kapinėse.

• Dailininkas Povilas 
Kaupas, po ilgos ir sunkios 
ligos, mirė spalio 10 d. su
laukęs 80 m. amžiaus. Iš 
Evans ir sūnų laidojimo 
koplyčios palaidotas Lietu
vių Tautinėse kapinėse.

DAILININKAS PROF. 
ADOMAS VARNAS 

NEPAPRASTAS 
SUKAKTUVININKAS
Prof. Adomui Varnui, be

baigiančiam šimtą metų 
amžiaus sukaktį, pagerbi
mas ir jo darbų paroda 
įvyks š. m. gruodžio 2-3 d.d.

žuvusiems už Lietuvos laisvę Jaunimo Centre Chicagoje. 
A. Šeštoko nuotr.

Sukaktuvininkas dail. Adomas Varnas.

Lietuvių Tautiniuose Na
muose.

Šiai nepaprastai sukak
čiai atžymėti yra sudarytas 
komitetas, kurio pirminin
ku išrinktas inkorporuotos 
Čiurlionio Galerijos pirm. 
Domas Adomaitis, o sekre
torė E. Kolbienė.

Posėdį atidaręs D. Ado
maitis, gausiai susirinku
sius organizacijų ir spau
dos atstovus, painformavo 
apie jau padarytus darbus 
ir patį sukaktuvininką. 
Prof. A. Varnas esąs jud
rus ir darbingas. Labai rū
pinasi savo parodos ekspo-i 
natais ir pasisekimu. Nu
matoma surinkti 30-35 jo 
darbų kūrinius. Pats daili
ninkas turįs apie 11 paveik
slų, abejose Galerijose esą 
jo keli darbai, o daugiausiai 
yra pas privačius asmenis. 
Stengiamasi kuodaugiau jo 
darbų surinkti ir parodoje 
išstatyti. A. Varno žinioje 
esančius darbus bus galima 
įsigyti parodos metu.

Sunkiai sekasi surasti 
pėdsakus savininkų didžiau
sio kūrinio — Mindaugo 
vainikavimas. Turima labai 
gera spalvota reprodukcija.

Parodos ruošos darbams 
vadovauja dail. Mikas Ši
leikis. Y'ra sudarytos ir ki
tos komisijos: spaudos, 
banketo, programos. Meni
nę dalį atliks solistai Pru- 
dencija Bičkięnė ir Algirdas 
Brazis.

Buvo aptarti visi ruošos 
darbai ir pasiskirstyta pa
reigomis. Lietuviškoji vi
suomenė kviečiama lankytis 
parodoje ir dalyvauti aka- 
demijoje-bankete. Turintie
ji kokių nors prof. A. Var
no dąrbų: paveikslų pašto 
ženklų ar pinigų, prašoma 
paskolinti ir leisti išstatyti 
parodoje.

MEN WANTED
Mechanically inclined permanent work 
to install fire systems (using Galvan- 
ized Pipe) in Restaurant hoods, ducts 
and over cooking appliances. Mušt 
have references as to character. 
Transportation necessary.

215-228-0144
 (41-47)
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Chicagos Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos vadovai š. m. rugsėjo mėn. 23 d. kuopai 
švenčiant 15-kos metų sukaktį. Iš kairės pirm, eilėje: A. Martinkus, N. Martinkus, moterų va
dovė A. Aniulienė, kuopos pirmininkas E. Vengianskas, G. Kuzmienė, E. Holtzas, P. Malėta. 
Antroje eilėje: J. Ulevičius, B. Aniulis, J. Utara, G. Martinkienė, S. Ripskienė, K. Vidžius, V. 
Zinkus ir J. Utara. p. Malėtos nuotr.

JURU SAULIŲ ŠVENTE CHICAGOJE
Š. m. rugsėjo mėn. 23-24 

d.d. Chicagoje, Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopa iš
kilmingai paminėjo savo 
veiklos 15-kos metų sukak
tį, kuri buvo atžymėta ban
ketu, pamaldomis ir apeigo
mis prie Lietuvos Laisvės 
Kovų paminklo.

Rugsėjo 23 d. vakare, 
šaulių namuose, dalyvau
jant daugybei svečių, rėmė
jams, šaulėms ir šauliams 
bei jų draugams, o taip pat 
ir lietuviškųjų organizacijų 
atstovams, buvo pradėta 
šventės akademinė dalis. 
Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos pirm. E. Ven
gianskas Į garbės prezidiu
mą pakvietė: Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienę, 
LŠST pirm. K. Milkovaitį, 
Tėv. J. Borevičių, moterų 
vadovę S. Cecevičienę, Lie
tuvos Kūrėjų Savanorių 
pirm. pik. J. švedą, LKVS 

1978-1979 EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija į Lietuvą išvyksta: 
1978 M. GRUODŽIO 22 D. ir grįžta 

1979 M. SAUSIO 5 D.
(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis)
Kaina $1045.00 (double Occupancy)
Prie šios grupės galima jungtis iš VISŲ AMERI

KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 
mokesčiu.

1979 metų ekskursijų į LIETUVĄ išvykimo datos 
yra sekančios: balandžio 11, 25, gegužės 9, birželio 
7, 20, liepos 12, rugpiūčio 2, 8, rugsėjo 19, 26, 

spalio 10 ir gruodžio 19.
Visoms šioms grupėms 

REGISTRACIJAS JAU PRIIMAME DABAR.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE, INC.
393 West Broadway, 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 AN/OR GOVERNMENT APPROVAL.
NORINTIEMS ATSIKVIESTI GIMINES Iš LIETUVOS SUTVARKOM 

IŠKVIETIMO DOKUMENTUS.

”Ramovė” Chicagos sky
riaus pirm. kpt. A. Juškevi
čių, DLK Birutės Draugijos 
pirm. K. Leonaitienę, LSS 
Brolijos jūrų skautų sky
riaus ved. s. B. Kupciukevi- 
čių, pik. K. Dabulevičių, De
troito j. š. švyturio kuopos 
pirm. inž. A. Šukį, Chicagos 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės pirm. V. Išganai- 
tį ir Toronto „Vlado Pūtvio” 
kuopos pirm. S. Jokūbaitį.

Pirm. E. Vengianskas, 
15-kos metų veiklos apžval
giniame žodyje aptarė kuo
pos kūrimosi pirmuosius 
žingsnius, organizavimosi 
kelią. Prisiminė mirusius 
kuopos narius ir kvietė vi
sus susirinkusius, tylos mi
nute atsistojimu, juos pa
gerbti. Baigdamas savo žo
dį, išreiškė padėką visiems 
kuopos veiklos rėmėjams.

Už nuopelnus LŠST ir 
Gen. T. Daukanto jūrų šau

lių kuopai, apdovanojimui 
LŠST garbės žymenimis, 
buvo iššaukti kuopos nariai. 
Norbertas Martinkus, Vin
cas Zinkus, Angelė Aniulie
nė, Algis Abaravičius, Kle
mensas Vidžius, Balys 
Aniulis ir Lotė Litvinienė.

Akademinė šventės dalis 
buvo užbaigta Lietuvos 
himnu.

Meninę programą atliko 
sol. Margarita Momkienė 
jausmingai padainavusi 6 
dainas ir rašytojas Aloyzas 
Baronas, pralinksminęs vi
sus savo nuotaikingų humo
ristinių eilėraščių deklama
cija. Solistei akompanavo 
muz. Aloyzas Jurgutis.

Po to vyko vaišės, Vy
ties orkestrui grojant šo
kiai, buvo pravestas laimės' 
keliu dovanų paskirstymas, 
rožių valsas, veikė baras. 
Visi, jauni ir seni, linksmi
nosi.

Sekmadienį, rugsėjo 24 d. 
sukaktuvinė programa buvo 
tęsiama pamaldomis ir apei
gomis prie Lietuvos Laisvės 
Kovų paminklo, kur buvo 
pagerbti Lietuvos Kūrėjai 
Savanoriai, kariai, šauliai ir 
jūreiviai mirę ar kovose žu
vę dėl Lietuvos laisvės, (jš)

FOREMAN
For Gear Works Division of Oklaho- 
ma City manufacturing companv. 5 
years experience as Manager or Fore- 

■man in gear shop. Experienced in 
Spur Helical Worms, Broaching-Key- 
■way, Cutting etc. Excellent chance 
for promotion to Manager. Also needx 
ed, Lead Machinist Come live in ,Ok-' 
lahoma City—clean air, open spacėš, 
low living costs & friendly people. 
Call collect (405) 236-3036 Week-
days 8-4. Mr. LUNG.

EqUal Opportunity Employer M/F 
(34-43i

HOURLY OPENINGS
MACHINE BUILDERS

Mušt be able to assemble machine do 
hydraulic piping and read blueprints. 
Reęuired to perform scraping of ma
chine components. Mušt have 3-5 
years experience.

ELECTRICIANS
3 years of experience required in 
electrical panelwiring, machine lay- 
out and assembliy.

O. D. GRINDERS
3 years experience reęuired.

GOOD SALARY PACKAGE, EXCEI- 
LENT FRINGE BENEFITS.

Contact: EMPLOYEE RELAT1ONS

BABCOCK and WILC0X 
Detroit Broach and Machine 

950 S. Rochester Rd. 
Rochester, Mich. 48063 

Phone: 313-651-9211
An . Equal Employment Opportunity 

Employer M/F/V
(37-43)

DAIL. MIKAS ŠILEIKIS 
ATŽYMI 85 METŲ 

SUKAKTI
Spalio 15 d. dail. M. Ši

leikis minėjo 85 metų su
kaktį, atžymėdamas savo 
kūrinių paroda.

Dail. Šileikis yra ne tik 
gerai pasiruošęs dailinin
kas, kritikas, novelių auto
rius, spaudos žmogus ir vi
suomenininkas. Gimęs gra
žiajame Zarasų krašte jis 
Amerikon pateko septynio
likmetis jaunuolis ir čia pa
tyrė visus imigranto var
gus. Kalbos sunkumai, dar
bas fabrike nenustelbė jo 
noro mokytis ir įgimto gro
žio troškimo. Bostone lan
kęs vidurinę mokyklą ir ten 
baigęs meno mokyklą, atsi
dūrė Chicagoje, kur pasto
viau ant kojų atsistojęs 
1923 m. su pagyrimu baigė 
Chicagos Meno Institutą. 
Nuo to laiko Šileikis nepa
dėjo paletės ir teptuko iki 
praeitų metų rudens: su- 
sutrupinęs abiejų rankų 
kaulus jis turėjo iki pava
sario „atostogas”. Bet vos 
nulupus gipsą — tuojau 
pradėjo dirbti prie motinos 
portreto ir naturmortų. Va
sarą jis ir vėl ištraukė į pa
mėgtą gamtą.

Sukūręs per 1000 aliejinių 
gamtovaizdžių, kurie yra 
plačiai paplitę pasaulyje, ir 
virš 500 akvarelių, Šileikis 
yra įaugęs į gamtos grožį. 
Savo kritikose jis jaudinasi 
pasigedęs paveikslo vienu
mos, kai vienas kampas ar 
paveikslo detalė visai ne
siderina su visuma. Užtat, 
jis kuria gamtoje net per 
šaltį, stengdamasis į drobę 
perkelti bent dalelę to gro
žio, kurio joks dailininkas 
pilnai nepagaus. „Jei nesi 
įsistebėjęs dangaus mėly
nės, debesų ir vandens spal
vų keitimosi, jei neįsiklau
sei miško ošimo ir jo garsų, 
jei tavęs nežavi bangų šna
rėjimas — tavo paveikslas 
neišvengs melo ir neturės 
vienumos”, — dėsto Šilei
kis meile gamtai pagrįstą 
savo meno filosofiją.

Nuo 1930 m. redaguoda^- 
mas „Meno žinias” Naujie
nose jis yra aprašęs kiek
vieną meno įvykį Chicago
je. Prieš keletą metų aplan
kęs Meno Institute labai iš
reklamuotą parodą, kasinin
kei padėjo 1 et. ir pridūrė: 
„Štai, kiek verta ši paro
da”. Kasininkė linktelėjo 
galva ir atsakė: „Ir aš taip 
manau”. Šileikis seka meno 
naujienas, tačiau jokiais 
„izmais” nebuvo ir nėra su
sižavėjęs.

Dail. Šileikis yra nutapęs 
arti šimtinės portretų ir 
kompozicijų, kuriose jis 
stengiasi pagauti žmogaus 
asmenybę. Savo sukaktuvi
nėje parodoje jis išstato be
veik 50 m. laikotarpio kūri
nių iš kurios žiūrovas galės 
susidaryti jo kūrybos vaiz
dą. Šileikis žino dažų tech
niką ir jo prieš pusšimtį 
metų sukurti darbai tebėra 
giedrių spalvų ir gerai iš
silaikę.

Dail. M. Šileikis

Šileikis nesišalino nuo vi
suomeninio darbo. Jaunys
tėje organizavo saviveiklos 
klubus ir draugijas, daly
vaudamas v a i d inimuose, 
piešdamas dekoracijas ir 
pan. Nuo pat įsisteigimo 
šiame krašte jis veikia Lie
tuvių Dailininkų Sąjungoje 
ir dabar yra jos pirminin
kas. Šileikis buvo vienas iš 
Čiurlionio Galerijos steigė
jų, pirmasis jos direktorius, 
o šiuo metu yra tos galeri
jos vicepirmininkas meno 
reikalams. Norėdamas pa
skatinti jaunuosius dailinin
kus nenueiti klystkeliais jis 
šiais metais paaukojo $5000 
Čiurlionio Galerijos, Ine. 
Dailės Premijų Fondui.

1975 m. mirtis atėmė jo 
žmoną Pauliną Jautulytę, 
kuri jam buvo geriausia 
prasme gyvenimo draugė ir 
patarėja.

šioje parodoje (4038 Ar- 
cher Avė.) dailininkas iš
stato niekur nerodytų dar
bų. Savo atsilankymu pa
gerbkime darbštų j į dailės 
kūrėją, kritiką ir ne eilinį 
kultūrininką.

D. Adomaitis

MICHAEL K. SWAREZ
Esąs generalinis advokatas 

(tautybių) su JAV Imigracijos 
ir natūralizacijos tarnyba, Hous- 
ton, Texas, turi atidaręs įstaigą 
praktikuotis įstatymuose

3011 San Jacinto
Suite 102 

Houston, Texas 77004 
713-529-4174

INDEPENDENT TRUCK 
OWNERS

Contracts now available with one of 
the nation’s leading machinery haul- 
ers. lf you are interested in inereasing 
your earnings, stop in, write, o call:

INTERNATIONAL 
TRANSPORT, INC. 

1449 JOHN FITCH BLVD. 
SO. WINDSOR, CT. 06074 

Phone: 203-569-2291
(40-44)

Wanted lst Class
TOOLMAKER

Excellent opportunity with a rapidly 
expanding plastic custom injection 
molding company. This position re- 
quires an individual with exper. in 
building and repairing molds.

ALSO NEED 
INJECTION MOLDING

SUPERVISOR
Be able to sėt up work from blue 
prints & elose tolerance.
Salary Commensurate wit eyperiėnce. 
Excellent company benefits. Willing 
to relocate. Send resume to:

ATTN. R. L. McLAUGHLIN
MISSION PLASTICS INC. 

13615 Wyandotte 
Kansas City, Mo. 64145 

For interview 816-942-9662
(40-49)
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LIETUVA IŠKOVOS SAVO NEPRIKLAUSOMYBETokia antrašte atspausdino pokalbį su Tomu Venclova Paryžiaus rusų savaitraštis
Lankydamasis Paryžiuje 

Tomas Venclova suteikė 
interview rusų savaitraš
čiui ‘Russkaja Mysl’ (Rusų 
mintis). Laikraštis įdėjo 
trumpą T. Venclovos bio
grafiją ir fotografiją. Čia 
duodame laisvai verstą po
kalbio tekstą. I redakcijos 
atstovo E. Ternovskio 
klausimus T. Venclovas 
atsako:
- Nors mūsų skaitytojai 

pažįsta jus ir kaip poetą, ku
rio eilėraščiai buvo atspaus
dinti ‘Kontinente’, ir kaip de
mokratinio Lietuvos sąjū
džio dalyvį, man visų pirma 
rūpėtų prašyti jus pasipasa
koti apie save ir, dalinai, 
apie išvykimo aplinkybes.

- Aš išvažiavau iš Sovietų 
Sąjungos esant gana sudėtin 
goms, nepaprastoms aplinky 
bėms, Berkeley universiteto 
prie San Francisco pakvies
tas. Kai mano byla tapo ga
na plačiai žinoma Vakaruose 
ir mane ginti stojo tokie ra
šytojai, kaip Josifas Brods
kis, Česlovas Milašius, Artu
ras Mileris, valdžiai tai aiš
kiai pabodo ir nutarta mane 
išleisti. Aš jau tada buvau 
vienu iš penkių lietuviškos 
‘Helsinkio grupės’ narių. Iš
vykau, gavęs iš grupės narių 
įgaliojimą atstovauti grupę 
Vakaruose ir pradėjau pave
dimą vykdyti. Netrukus 
man atėmė sovietų pilietybę 
tai yra galimybę sugrįžti na
mo, kur liko mano žmona ir 
duktė.

Baigęs paskaitų kursą Ber
keley universitete, buvau pa 
kviestas į kitą universitetą, 
Los Angeles mieste, kur ir 
dabar dirbu. Per tą laiką aš 
nepaprastai daug keliavau, 
tikrumoje aplankiau pusę pa
saulio ...

Chicagoje išleidau lietuvių 
kalba eilių knygą, pavadintą 
‘98 eilėraščiai’, visumoje vis
ką, ką laikiau galimu spaus
dinti iš savo rašybos. Mane 
dažnai pristato poetu, bet aš 
laikau save tiksliau fakutaty 
vinių poetu - tikriau vertėju, 
visą gyvenimą aš toks buvau. 
Į lietuvių kalbą aš išverčiau 
Pasternako, Mandeštamo, 
Achmatovos kūrinius; iš 
lenkų poezijos verčiau Norvi- 
dą; iš anglų kalbos - Dylan 
Thomas, Thomas Eliot, Fro- 
st’o ir daugelio kitų. Dabar 
rengiuosi išleisti lietuvių kai 
ba gana storą savo poetinių 
vertimų knygą.

- Vakaruose, rusų emi
gracijos spaudoje, laikas 
nuo laiko yra informacijų 
apie lietuviškąjį kitaip ma
nančiųjų sąjūdį. Dalinai 
spausdinama Lietuvos katali 
kų bažnyčios kronika. Ar 
jūs laikote, kad Vakarai ir ru
sų užsienio sferos ištikrųjų 
gerai informuoti apie tai, 
kas vyksta Lietuvoje?

- Vakaruose ir rusų aplin 
koje nelabai jau daug žino 
apie Lietuvą. Dalinai todėl, 
kad lietuvių kalba vra viena 
iš sunkiausių. Gal būt ir to
dėl, kad lietuvių būdas kai 
kuriais atvejais uždaras ir 
jie nevisada mėgsta atideng
ti savo reikalus kitataučiams 
Padėtis Lietuvoje dabar ne
paprastai rimta ir įdomi. Lie 
tuva, demokratinio sąjūdžio 

esme, dabar įdomiausia So
vietų Sąjungos respublika. 
Jūs, gal būt, žinote, kad Lie
tuva turi stambią ir rimtą is
torinę priešinimosi tradiciją. 
Lietuva buvo nepriklausoma 
valstybė iki keturiasdešimtų
jų šio amžiaus metų, po to ji 
buvo Sovietų Sąjungos anek- 
suota, vėliau vokiečių oku
puota. Vokiškosios okupaci
jos pradžioj bandyta atstaty
ti Lietuvos nepriklausomy
bę, tą bandymą vokiečiai pa
naikino. Keturiasdešimt-ket 
virtaisiais vėl sugrįžo sovie
tų pulkai. Dauguma pasau
lio valstybių nepripažįsta 
Lietuvos prijungimo prie 
SSSR. Nors tai ir keista ir 
savotiška, pasaulyje funkcio 
nuoja Nepriklausomos Lie
tuvos pasiuntinybės, kurios 
yra gyvas Lietuvos valsty
bingumo simbolis.

Lietuvoje mes palygina
mai mažai žinojome apie lie
tuvišką emigraciją, nors kai 
ką žinojom. Ji labai stambi 
ir stipri. Man dargi atrodo, 
kad santykiniai savo dydžiu, 
lietuvių emigracija yra stip
resnė už rusų emigraciją, 
imant tai santykyje su Rusi
jos dydžiu. Užsienyje lie
tuvių kalba leidžiama daug 
laikraščių, žurnalų, knygų.

Lietuvos nepriklausomy
bės atmintis negali būti iš- 
grandyta iš žmonių sąmonės. 
Pastaraisiais metais susi
formavo visiškai stebėtinas 
reiškinys - lietuviškasis Sa- 
mizdatas (savilaida), kuris, 
taip pat lyginant Lietuvos 
masteliu) platesnis už dauge
lį tokių kitose Sovietų Sąjun
gos vietose. Pagal nepilnus 
davinius, dabar išeina nema
žiau septynių samizdatinių 
leidinių. Visų pirma tai gar
si Katalikų bažnyčios kroni
ka. Labai įdomus žurnalas 
Aušra. Esama ir kitų žurna
lų ir jie yra lyg užuomazgos 
paskirų visuomeninės min
ties branduolių. Tarp jų daž 
nai vyksta diskusijos. Visa 
lietuviškoji Savilaida gau
nama Vakaruose, leidinius 
leidžia iš naujo, transliuoja į 
SSSR ir tokiu būdu Savilai
da lyg iš naujo grįžta Lietu
von labai praplėstame pavi
dale.

' - Dažnai kalbama, kad
pastaruoju metu Sovietų Są
jungoje vyksta tikras religi
nis atkutimas. Tas religinis 
atgimimas palietė taipogi ir 
Lietuvą. Kaip jūs įvertinate 
religijos padėtį Lietuvoje ir 
koks yra religinio sąjūdžio 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAIEIKA

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

santykiavimas su demokrati 
niu sąjūdžiu?

- Esu katalikas, bet lai
kau religiją absoliučiai priva 
čiu reikalu, ir Lietuvoje reli
giniame iš esmės sąjūdyje aš 
nedalyvavau. Sąjūdis Lietu
voje kaip tik didžia dalimi 
statomas ant religinio pama
to, tai kova už katalikybės 
išlikimą mūsų šalyje. Lietu
va, kaip jūs žinote, priėmė 
krikščionybę gana vėlai ir il
gai tam priešinosi, bet vė
liau priėmė ją savo noru ir 
dabar Lietuvoje pokštauja - 
jeigu kas nors nuo krikščio
nybės atsisakys, tai čia lietu
viai bus paskutinieji.

Dabar, po kelių . šimtme
čių, katalikybė tapo lietuvių 
kultūros ašmi. Bažnyčia tu
rėjo didelį vidmenį ir grynai 
tautiniame judėjime, ir švie
time, ir literatūros vystyme
si. Daugelis tautinio lietu
vių judėjimo veikėjų XIX 
amžiuje buvo kunigai. Ir da
bartinis religinis sąjūdis sta
tomas aplink, o tikriau pasa
kius viduryje, katalikybės. 
Daug dabarties kunigų - tai 
žmonės daugelį metų kalėję, 
daug kentėję, jų vardai žino
mi ir jie nė žingsnio atgal ko
voje dėl tikėjimo,kultūros ir 
tautinės nepriklausomybės.

Religiniame sąjūdyje da
lyvauja žmonės, netiktai dva 
siškija ir teologiškai mąstan
tieji, tai plačiųjų sluoksnių 
kova. Pakanka pervažiuoti 
Lietuvą, kad tai būtų galima 
suprasti. Lietuvą aplankiusi 
Liudmila Aleksėjeva, mask- 
vinės Helsinkio grupės narė, 
buvo nustebinta tikėjimo 
stuburkaulio stiprumu lietu
viuose.

Lietuvoje vyksta stambūs 
kolektyviniai nuoveikiai reli
giniame sąjūdyje. Taip, Lie
tuvoje buvo surinkta 17,000 
parašų ant vienos peticijos į 
Jungtines Tautas, religinės 
laisvės reikalu. Turint gal
voje, kad Lietuvoj yra 3 mi
lijonai gyventojų, įskaitant 
sovietinio gyvenimo sąlygas, 
toks faktas beveik neįtiki
mas.

- Savo esme, man atro
do, ir religinis, ir demokrati
nis sąjūdžiai Lietuvoje sie
kia to paties tikslo - tautinės 
ir valstybinės nepriklauso
mybės. Kokios, jūsų nuomo
ne, ateities ir Lietuvos ne
priklausomybės perspekty
vos, tad ir dabartiniu mo
mentu kitaip manančių sąjū
džiai?

- Tai klausimas iš esmės.

Tai dabar svarbiausias klau
simas Lietuvai. Mes gerai ži 
nome, kad šiuo metu demo
kratinis sąjūdis Sovietų Są
jungoje pergyvena didžius 
sunkumus. Valdžia parengė 
sąjūdžiui sambų pogromą. 
Tiesa, tokių pogromų būta ir 
anksčiau. Aš tikiu, sąjūdis 
pergyvens ir šį pogromą.

Lietuva siekia nepriklau
somybės, ji gerai atmena sa
vo istoriją, joje gerai išliko 
istorinė atmintis. Lietuva at 
simena, kad ji buvo istorijos 
subjektu, ne objektu. Lietu
va nuolatos skelbė savo esi- 
mą ir niekad nenustos tai 
skelbus. Aš esu įsitikinęs, 
kad Lietuva iškovos savo ne
priklausomybę, bet aš nesii
mu pranašauti, kada tai 
įvyks.

Požiūris į rusus - rimta 
problema ir mums labai svar 
bi. Kova dėl nepriklausomy
bės ir prieš religinius perse
kiojimus yra kova prieš so
vietizaciją. Lietuvoje yra 
netiktai ‘sovietizacija’, bet 
tam tikru būdu ir ‘rusifikaci
ja’, nors ši silpnesnė, kaip 
kad, sakykime, Ukrainoje. 
Ši kova veda į stiproką įtam
pą tarp lietuvių ir rusų. Ta 
pati padėtis buvo ir senoje 
Rusijos imperijoje, bet da
bar šios visos istorinės sąs
kaitos pradėtos kažin kaip 
peržiūrėti, ir briauna eina ne 
tarp tautų, o tarp valdymo 
sistemos ir demokratinių pa
jėgų, kuris gali atstovauti 
įvairias tautas. Lietuvos 
katalikų kronika pasirodė su 
sveikinimais Sacharovui ir 
Solženicinui. Rusas, tikinty
sis, Sergėjus Kovalevas bu
vo, kaip žinoma, suimtas ir 
teisiamas Vilniuje ir gavo de 
šimtį metų pakaltintas, ma
no nuomone, be įrodymų, 
esą talkinęs platinti lietuvių 
katalikų kroniką. Asmeniš
kas Sacharovo atavykimas 
Vilniun į Kovalevo teismą, 
buvo reikšmingas įvykis Lie 
tuvos istorijoje. Tas proce
sas patalkino stiprinti tą 
jausmą, kuris dabar pas ru
sus ir lietuvius vienas.

Dabar aš noriu papasakoti 
apie helsinkinę lietuviu gru
pę. Apie ją žino mažiau, 
kaip kad apie Maskvos ar 
Ukrainos grupes. Lietuvoje 
ši grupė turi labai savaimin
gą reikšmę dėl dviejų prie
žasčių. Pirma, tai pirmas 
atviro pasirodymo bandy
mas, kuriant atvirą demokra
tinę asociaciją. Moralinė ir 
visuomeninė tokių organiza

cijų reikšmė didelė. Antra, 
nors ši Helsinkio grupė ir pa
sivadino lietuviška, ją domi
na viskas, kas nutinka Lietu
vos teritorijoje lietuviams ir 
nelietuviams, katalikams ir 
nekatalikams. Jeigu šis žo
dis čia tiktų, ta grupė tapo 
‘ekumeninė’. Į šią grupę įėjo 
lietuviai ir vienas žydas, ku
ris tarytum atstovauja gru
pėje tautines mažumas. Į 
grupę kreipėsi ir vokiečiai, 
ir lietuviai, ir žydai.

Vienas lietuviškos Helsin
kio grupės narių, Viktoras 
Petkus, artimas mano pažįs
tamas, buvęs politkalinys - 
kalėjęs 14 metų, nuo pat įsto
jimo į grupę buvo dideliame 
pavojuje. Dabar, kaip žino
me, jį vėl nuteisė kalėti de
šimtį metų. Kitas stambus 
lietuviškas disidentas, kuris 
buvo surištas su Solženicino 
fondu, Balys Gajauskas, Pet
kaus draugas, neseniai gavo 
kalėti dešimtį metų ir penke
rius priverstino apsigyveni
mo metus. Kadangi jis jau 
atkalėjo 25-rius metus, tai 
sudėjus jis turi keturiasde
šimtį kalinimo metų. Bet ku
ris Šiljono kalinys, palygi
nus jį su Gajausku, pastato
mas į antrą poziciją. Tai be 
abejonių didvyriška asmeny
bė. Jį įkalino už tai, kad jis 
rinko lietuvių partizaninio 
pokarinio judėjimo archyvą, 
istorinius to judėjimo faktus 
Šis grynai mokslinis, labai 
svarbus istorinis darbas kai
navo jam penkioliką metų.

WAN*TED JOURNEYMEN
MAINTENANCE

AND

TOOL AND DIE MAKERS
8 years proven experięn'ced required. 
Positions available immediately for 

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

Contact BILL JOHNSTONE 

GULF & WESTERN
MFG. CO.

5511 Telegraph Rd.
Toledo, Ohio 43612

And Equal Opportunity Employer 
(33-42)

Opportunity for Experienced 
TELEPHONE SPLIGERS 

I & R 
LINE WORKERS 

ENGINEERS
ALSO

BACKHOE OPERATORS 
CABLE OPERATORS 

Salary commensurate with experience 
and ability.

WRITE OR CALL: 
Mr. Morris Giesler 

P. O. Box 20007 
Portland, Oregon 97220 

1-800-547-8513
An Equal Opportunity Emoloyer 

(39-44)
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■ Detroito lietuviai1——— ANTANAS GRINIUS
SU A. A. ADOLFU RIMKŲ 

ATSISVEIKINUS
Netikėtai spalio 12 d. Cot- 

tage ligoninėje mirė detroi- 
tiškiams gerai žinomas 
Adolfas 'Rimkus, sulaukęs 
72 metų amžiaus.

Adolfas Rimkus buvo gi
męs 1906 metais liepos 23 
d. Lietuvoje ir dirbo Mari
jampolės Amatų mokykloje 
kaip instruktorius-mokyto- 
jas. Išblokštas II pasaulinio 
karo audros gyveno Vokie
tijoje ir tarnavo Amerikos 
pagelbinių dalinių Algirdo 
lietuvių kuopoje. Algirdo ir 
Vytauto kuopoms stovint 
Zindorfe kareivinėse įsteig
tai koplyčiai Adolfas Rim
kus, kaip Algirdo kuopos 
stalius padarė lietuviškais 
motyvais, gražų altorių iš 
medžio.

Atvykęs į Ameriką apsi
gyveno Royal Oak, Detroito 
priemiestyje ir dirbo Gene
ral Motor bendrovėje iki su- 
laukė pensijos amžių.

Turėjo labai gražius na
mus, kuriuos nuolatos taisė 
ir gražino. Namo sienos ir 
grindys buvo išgražintos 
lietuviškais ornamentais. 
Kieme buvo įrengtas gražus 
fontanas, kuris naktį buvo 
apšviečiamas. Garaže turė
jo įsirengęs staliaus dirb
tuvę.

Adolfas Rimkus savo at
silankymui rėmė visas lie
tuviškas organizacijas. Jis 
nuolatinis svečias buvo Lž 
S-gos Detroito skyriaus 
rengiamų kultūrinių popie
čių, visų lietuviškų paren
gimų, minėjimų ir susibūri
mų.

Adolfas Rimkus, lyg nu
jausdamas mirtį sukvietęs 
draugus spalio 7 d. savo na
muose surengė balių. Su
rengtame baliuje nekaip 
jautėsi. Daugiau buvo lovo
je, kaip kad svečių tarpe 
prie stalo. Spalio 8 d. jis 
jau buvo ligoninėje ir spalio 
12 d. mirė.

Spalio 14 d. po atlaikytų 
kun. Viktoro Kriščiūnevi- 
čiaus Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioje pamaldų 
buvo nulydėtas į Woodlaw 
kapines (sudeginimui).

Vietoje gėlių Ralfui au
kojo: Ona ir česys šadei- 
kos 20 dol. ir Ona ir Juozas 

OPPORTUNITIES FOR 
REGISTERED NURSES 

SŪPERVISORS
STAFF NURSES

We are looking for registered nurses with strong nursing 
skills who are seeking' an opportunity to apply their profes- 
sional training in a progressive hospital setting. Immediate 
openings for RN’s in staff positions and for RN’s with 
demonstrated supervisory skills. Full and part-time posi
tions available in general medical-surgical and in specialty 
areas. Wages, commensurate with training and experience. 
Excellent benefits.

Contact: Personnel Department
RALEIGH GENERAL HOSPITAL 
1710 Harper Road
Beckley, West Virginia 25801 
Phone: 304-252-0641

An Equal Opportunity Employer

Briedžiai 10 dol. Laidotuves 
tvarkė Jolanta Zaparackie- 
nė, o jomis rūpinosi Vincas 
žebartavičius.

Nuliūdime liko; Lietuvo
je žmona Eugenija, sūnus 
Vygandas ir vaikaitė Jolan- 
da ir du broliai.

Amerikoje: svainis Jur
gis Kiaunė New Yorke ir 
Vladas Kiaunė Pennsylva- 
nijoje, draugai ir pažįsta
mi.

METAI BE A. A. VINCO 
ŠARKOS

žmogus gyvena, veikia, 
juokauja ir staiga, dažnai 
labai nelauktai palieka visus 
amžinai. Taip atsitiko su 
teisininku a. a. Vincu šarka 
praeitų metų spalio mėn. 3 
d. Detroite.

Vincas šarka gimė 1897 
m. lapkričio mėn. 1 d. Bar- 
bariškiuose, Veprių valse., 
Ukmergės apskr. Mokėsi 
Ukmergės gimnazijoje, pir
mojo pasaulinio karo pra
džioje pasitraukė Rusijon ir 
ten 1918 metais baigė Mar
tyno Yčo gimnaziją Voro
neže. Tų pačių metų vasarą 
grįžo Lietuvon, tarnavo Uk
mergės ir Jurbarko miškų 
urėdijose, o nuo 1921 metų 
visą laiką dirbo teismuose 
ir kartu studijavo teisės 
mokslus Lietuvos universi
tete ir baigė teisių fakulte
tą. 1929-38 metais teisinin
kas V. šarka yra Panevėžio 
apygardos teismo teisėjas, 
o 1939-44 metais jis yra 
Apeliacinių rūmų teisėjas 
ir kurį laiką net Vyriausio
jo tribunolo teisėjas.

Vincas šarka, kaip teisi
ninkas ir teisėjas, Lietuvoje 
buvo pasiekęs aukštą laips
nį. Sukūrė gražią šeimą, 
bet kaip daugeliui lietuvių 
patriotų, taip teisininkui 
Vincui šarkai su šeima te
ko bėgti iš brangios Lietu
vos nuo raudonojo rusiško
jo teroro. Vokietijoje gyve
no ir veikė lietuvių tarpe 
didelėje Hanau stovykloje.

1950 metais Vincas šar
ka su šeima atvyko Ameri
kon ir pastoviai apsigyveno 
Detroite, čia jis tuojau ak
tyviai įsijungė į lietuvišką 
visuomeninę veiklą. Visur 
priklausė ir dirbo. Buvo De
troito lietuvių namų pirmi

ninkas, priklausė Dariaus- 
Girėno klubui, kuris išlaikė 
lietuvių namus. V. Šarka 
buvo Lieuvių Fondo šimti
ninkas ir aukų rinkėjas, 
Balfo narys ir aukų rinkė
jas, Vilties draugijos šim
tininkas, šaulių sąjungos ir 
jos garbės teismo narys, ak
tyvus A. L. Tautinės Są
jungos Detroito skyriaus 
narys.

Vincas šarka buvo švel
naus būdo, taktiškas, neuž
gaulus, turėjo malonią ir 
patrauklią šypseną. Jo kal
ba būdavo apsvarstyta ir 
balansuota. Tomis savo 
charakterio savybėmis im
ponuodavo ir savo žodžiu 
sverdavo, šiuo metu Detroi
te neretai pasigendama tei
sininko Vinco šarkos tautiš
koje ir bendrai lietuviškoje 
veikloje. J. šv.

POLITINIS 
SIMPOZIUMAS 

DETROITE
Spalio 15 d. Detroito prie

miestyje, Southfield, Kul
tūros Centre, DLOC’o pa
kvietimu įvyko politinis 
simpoziumas. Pranešėjai dr. 
K. Bobelis, T. Blinstrubas 
ir dr. K. Šidlauskas, mode
ratorius dr. L. Kriaučeliū- 
nas. Suglaudus jų praneši
mus, seka:

T. Blinstrubas — ALTos 
struktūra. ALTą sudaro 13 
organizacijų, įvairių srovi
nių požiūrų, tikslu kovoti 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. 
To pat tikslo siekiančios, ir 
dar ALTe nedalyvaujančios 
organizacijos, mielai lau
kiamos. Prašo moralės ir 
materialės pagalbos.

Dr. K. Šidlauskas — Lie
tuvos byla teisiniu požiūriu. 
Helsinkio baigiamasis aktas 
— sovietų pralaimėjimas. 
Tai ne taikos sutartis ir ne 
Europos valstybių sienų nu
statymas. Tas aktas įgalina 
jį pasirašusias valstybes 
tarptautiniuose forumuose 
kelti klausimus dėl varžomų 
laisvių ir žmonių asmeninių 
teisių paneigimų sovietuo
se, kas seniau buvo neįma
noma. Dabar ne tik didžio
sios vakarų valstybės, bet 
ir mažosios, buvusios neu
tralios, kelia sovietams kal
tinimus.

Dr. K. Bobelis: Katego
riškai paneigė tvirtinimus, 
kad Helsinkio aktu buvo 
parduota Lietuva. Tai tik 
sovietiška akto interpreta
cija. Nei pačiame akte, nei 
Amerikos valdžios pareiški
muose prieš aktą pasirašant 
ir jame pasirašius tokio in
terpretavimo nebuvo. Prie
šingai pačiame akte yra už
akcentuotas principas, kad 
pagrobti jėga plotai negali 
būti įteisinti. Tiesa, Lietu
vos vardas ten neminimas, 
taip kaip neminimi kiti var
dai, pvz.: Berlynas. Tą pa
grobimo neįteisinimo prin
cipą aiškinant Amerikos 
valdžios interpretavimuose 
minimas Lietuvos vardas. 
Tą pat patvirtino ne tik val
džios pareigūnai, bet ir 
Amerikos Kongresas. Prele

gentas parodė nuorašus tų 
valdžios ir kongreso pareiš
kimų bei rezoliucijų, ir no
rintiems juos gauti — pa
dalino.

Mūsų kovai dėl Lietuvos 
laisvės svarbu ir naudinga 
toji medžiaga ir toks jos 
interpretavimas, koki turi 
Amerika, o ne sovietai.

Helsinkio aktas, vėliau 
Belgrade jo vertinimas pra
plėšė tylos skraiste Lietu
vos byloje. Ji svarstoma, 
apie ją kalbama tarptauti
niame forume, byla gyva, o 
sovietams nerami.

Helsinkio aktas paskati
no sovietuose desidentų bū
relių steigimą. Nežiūrint 
žiaurių jų persekiojimų jų 
skaičius didėja. Reikia stro
piai, ištvermingai ir pama
tuotai ruoštis Madrido bū
simai konferencijai.

Po pranešimų buvo kelio
lika paklausimų. Suminėsiu 
du būdingus.

V. Kutkus — ar ALTa 
yra Bendruomenėje, ar ša
lia jos ar aukščiau už ją? 
Atsakė T. Blinstrubas — 
jei skaityti lietuvių bend
ruomenę iš mažiosios rai
dės ”b”, tai visi lietuviai 
yra lietuvių bendruomenės, 
o ne kokios kitos tautos. Jei 
Bendruomenę skaityti iš di
džiosios ”B” raidės, tai yra 
tam tikra organizacija su 
savais nuostatais ir jos na
riai yra tik tie, kurie laisva 
valia savo pareiškimu jon 
įstoja, o prievarta niekas 
negali, jon nenorinčių įstoti, 
ten suvaryti.

Klausia dr. A. Darnusis 
— Kodėl Helsinkio akto in
terpretacija turi būti toki 
kokia patiekė prelegentas, o 
ne kitokia kaip Drauge 
Kviklio. Pavyzdžiui ir Vo- 
roncovas interpretuoja tą 
aktą taip kaip Kviklys. At
sakė dr. K. Bobelis. Teisybė, 
kad sovietai tą aktą inter
pretuoja kaip jiems naudin
gą, o ne taip kaip jį aiškina 
vakarų valstybės. Kodėl 
mums visą laiką kartoti ru
sišką tezę — mums žalingą.

Kiti paklausimai lietė de
talizuotai reikalus paminė
tus pranešimuose ir į tuos 
klausimus daugiau detali
zuotai atsakyta.

Dalyvavo apie 150 asme
nų. Įėjimas laisvas, aukos 
nebuvo renkamos.

Priešingai kitų tvirtini
mui, kad ALTos valdybos 
asmenys važinėja su pa
skaitomis apmokant išlai
das iš surinktų aukų, galiu 
pranešti, kad DLGC nei cen
to nesumokėjo nei už jų ke
lionę nei už nakvynę. DLOC 
valdybai tik kainavo 110 do
lerių salės nuoma.

Stasys šimoliūnas

Write to: Dominican Nuns 
802 Court St. 
Svracuife. N Y 13208

you interested in 
the Cloistered Life?

STENOGRAPHERS
IMMEDIATE OPENINGS IN OUR 
DOWNTOWN COMPLEX FOR EX- 

PERIENCED STENOGRAPHERS. TYP- 
1NG 60-65 WPM and SHORTHAND 
AT 90-100 WPM.

NEAT APPEARANGE . PLEASANT 
PERSONAL1TY. WE OFFER EXCEL- 
LENT SALARY. 5 DAY WORK 
WEEK. EXCELLENT VVORKING 
CONDITIONS & FRINGE BENEFITS.

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 44101

We are an equal opportunity 
employer. M/F

(37-42)

TURRET LATHE
MUŠT BE EXPF.RIENCED ABLE TO 

SĖT U P AND C.’PER AT E. 
DAYS, HOURLY RATE.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

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

(34-43)

LATHE HAND
PART TIME

Mušt be skilled in tool work. Mini
mum of 5 years experience.

APPLY OR CALL
ELECTRO MAX MFG.

42089 IRWIN 
MT. CLEMENS, MICH. 48045 

313-463-1300
(39-34)

MACHINE SHOP 
SUPERVISOR

NEED SOMEONE WITH MACHINE 
SHOP PRODUCTION EXPERIENCE 
WITH ABILITY TO ANALYZE AND 
CORRECT PROBLEMS IN ADDITION 
TO DIRECT1ON OF WORK1NG 
FORCE.

Apply in person.
ATLAS DIE CASTING CO.

362 N. Kelly Avė.
Germantown, Ohio 45327

(513) 222-8906
(38-42)

OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED

SEWING 
MACHINE 

MECHANICS
Opening for a sewing machine me- 
chanic experienced in sewin<z ma
chine repair & maintenance. Mušt be 
familiar with sewing machines up to 
six needles, automatic sewing ma
chines, & eyeletting machines. Work- 
ing conditions, wag.es 6< benefits ex- 
cellent. Please write in confidence to:

PERSONNEL MANAGER

RATA SHOE CO.
Belcamp, Maryland 21017

or call
301-272-2000

(40-42)

OBLATES OF THE 
VIRGIN MARY

With the voice of Peter as 
guide, the Virgin of Nazareth as 
inspiration, and nourished by deep 
community prayer life, we labor 
to bring God’s Word to men 
through:
* RETREAT WORK AND PAR1SH 

MISS1ONS
* SP1RITUAL. FORMATION OF 

THE LAITY
* SERV1CE OF GOSPEL AND 

MAG1STERIUM THROUGH 
SOCIAL COMMUNICAT1ONS

*YOUTH APOSTOLATE/STU-
DENT RETREAT

* FORE1GN M1SS1ONS
For more information write:

VOCATION DIRECTOR
1105 BOYLSTON

BOSTON, MA. 02215

■Į
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KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS

VYTAUTAS SMETONA 
WILSHIRE EBEL 

SCENOJE

Jaunystė turi savo privi
legijas ir atsakomybę. Jau
nam pianistui pianino kla
viatūra yra parado avenue 
įrodyti savo interpretacini 
talentą. Tam skirti paskirų 
muzikinių milžinų interpre
taciniai konkursai ir mozai
kiniai rečitaliai, šiame ren
ginyje turi rastis tas nau
jasis veikalo atlikimo kom
ponentas, tasai "kažin kas", 
kuris nustato jaunojo pia
nisto ir talento brandumą, 
ir technikos įgūdį, ir inte
lektą.

Iš kūrybiniai susiforma
vusio pianisto nereikalauja
ma staigmenų, nei virtuo
ziškumo lygio pralenkimo. 
Iš 75-rių metų Vladimiro 
Horowitz’o tenori jo "horo- 
witz’iško" stiliaus — tech
nikos tobulumo, intelekto 
deklaracijų.

Iš dvidešimt trijų metų 
amžiaus Vytauto Smetonos 
jo talento gerbėjai normuo
tų deklaracijų nelaukia. Tai 
pradinė kelionė į zenitą. 
Jaunystė tuo ir įdomi, kad 
šalia talento ji turi teisę 
virtuoziją pildyti gaivališ
kumu. Tai, vadinamoji, pia
nisto vaizduotė.

Los Angeles Wilshire 
Ebal koncertinio teatro sce
noje Vytautas Smetona da
vė savo rečitalinio pobūdžio 
koncertą. Jis koncertavo 
Clevelande, Chicagoje, Dal
ias, New Haven ir New Yor
ko Town Hali scenose. Bai
gęs 1973 metais Case West- 
ern Reserve Universitetą, 
pradėjo karjerą su "Subur
bau Symphony of Cleve
land". Gaivi muzikinės šei
mos atžala, Vytautas Sme
tona savo debiutui parinko 
Franz Liszt’o ”E flat Major 
Piano koncertą", šį rudenį 
pasirodys jo įskambinimų 
plokštelė.

Los Angeles koncerto ma
sę galima skirstyti trimis 
dalimis: akademizmas, im
presionizmas ir romantika. 
Tokia simbiozė išblaško re
pertuaro vientisą kryptį. 
Programoje didysis John 
Sebastian Bach "Partita in 
B flat" — ilgokas multižan- 
rinis, fugų variacijų veika
las.

Kaip saulė negąstantis 
Wolfgang A. Mozartas, "So
nata in A minor”. Franz 
Liszt audringieji "Funerail- 
les", sukurtieji Chopin’o 
mirties ženkle. Frederic 
Chopin Vytauto Smetonos 
dėstyme nuskambėjo su 
akademine precizija. Buvo 
ir mūsų muzikos saulė — 
Mykalojus K o n s t antinas 
Čiurlionis. Jis buvo prista
tytas miniatiūromis. Greta 
to "savojo" mes visad linkę 
laukti ir "savųjų". Mūsų 
nūdieniai autoriai taip lau
kia šiolaikinių pianistų kla
viatūros.

Vytautas Smetona suve
dė impresionistinius Glaudė 
Debussy škicus su Aleksan
dro Skriabino ankstyvai
siais, dar po romantikos 
skraiste rašytais etiudais. 
Tai galėjo būti originali, 
įdomi koncerto intelektuali
nė ašis. Gal būt vėlesnioji 
Skriabino atonalija dar la
biau paryškintų repertuaro 
mozaiką? Vėlesnįjį Skriabi
ną lyriku nevadina.

Jaunasis klaviatūros ma
estro turi fenomenalią at
mintį ir tai įgalina jį atliki
mo procese analizuoti auto
rių. Muzikinio povaizdžio 
precizija savaip unikali. 
Jaunystė turi teisę savaip 
interpretuoti — ir tas reik
šmingasis ieškojimų mo
mentas ir sudaro nepakar
tojamos naujovės žavesį. 
Našūs atradimai retai sude
rinami su akademine preci
zija; atradimai telpa kitoj 
dimensijoje — jie veikalo 
gyvybė.

Sujungęs klaviatūros 
valdymo techniką su auto
riaus kūrybinės prigimties 
pažinimu Vytautas Smeto
na buvo puikus Liszto sti
chijoje. Trapus, "pointilisti- 
nis", Debussy pristatytas 
tikroj jo dvelkmėj. Vytau
tas Smetona neleidžia sau 
"fantazuoti" ties klaviatū
ra, nei ieškoti raiškios in
terpretacinės laisvės — ir 
tai jo kelio į zenitą garan
tija.

Jurgis Gliaudą

PASISEKĘS LOS 
ANGELES BIRUTIEČIŲ 

BALIUS
Š. m. spalio 14 d., 7:30 

vai. vakare, šv. Kazimiero 
parapijos salėn susirinko 
gana didelis būrys ne tik 
nuolatinių birutiečių šalpos 
rėmėjų, bet ir svečių iš to
limų lietuviškų kolonijų: 
Chicagos, Kanados ir net 
Naujosios Zelandijos. Visus 
suvedė bendras tikslas — 
padėti artimui ir tuo pačiu 
praleisti laiką savų draugų 
tarpe bei išgirsti puikų 
dviejų gabių menininkių 
koncertą — solistė Laimos 
Stepaitienės ir pianistės 
Raimondos Apeikytės.

Pradžioje pirmininkė Rū
ta Šakienė pasveikino, pa
dėkojo gausiai susirinku
siems svečiams ir koncertą 
pravesti pakvietė birutietę 
Liuciją Mažeikienę.

Solistė Laima Stepaitienė 
padainavo Ne dėl Tavęs aš 
mergelė — St. Šimkaus, 
Tulpės — K. V. Banaičio ir 
Ideale — P. Tosti. Pianistė 
Raimonda Apeikytė pa
skambino Chopin’o valsą C 
Sharp Minor. Po to solistė 
padainavo — Aš vadinuos 
Mimi iš Puccini operos La 
Boheme ir publikai nepa
liaujamai prašant, bisui — 
Mergelės iš Cadiz — Leo 
Delibes ir Musettos valsą iš 
Puccini operos La Boheme.

Los Angeles ir apylinkėje šiais metais baigę gimnazijas ir šiuo metu visi tęsia toliau 
mokslą universitetuose. Iš kairės: Laima Basiulytė, Angelė Mičiulytė, Rita Paškevičiūtė, Aidis 
Pažemėnas, Vita Polikaitytė, Darius Prasauskas, Angelė Sodeikaitė, Ričardas Schuksta, Vilią 
Variakojytė, Regina Vilkaitė, Saulius Vizgirdas.

Jai akompanavo pianistė 
Raimonda Apeikytė.

Kadangi solistė Laima 
Stepaitienė Los Angeles 
scenoj pasirodė pirmą kar
tą, kad ir nebūdama daina
vimo meno kritikė, negaliu 
iškęsti nepasidžiaugus jos 
puikiu dainavimu ir nuosta
biai malonia asmenybe. Jai 
Dievas nepagailėjo duome
nų ir jų suma: muzikalu
mas, klausa, gražus temb
ras, ypatingas vidutinis re
gistras, puiki dainos žodžių 
išgyvenimų interpretacija 
ir graži išvaizda. Tų visų 
kokybių konglomeratas kal
ba žiūrovui, kad solistė yra 
rimta ir pribrendus dainos 
meno asmenybė. Jos pui
kaus soprano balso technika 
yra ilgų studijinių metų iš
dava, nes dainavimo meną 
pradėjo būdama šešių metu
kų, konkursiniu būdu pate
kusi į Kauno Valstybinės 
Operos vaikų chorą. Jos 
švelni bei canto interpreta
cija, įsigyta Milane, Itali
joj pas garsų profesorių V. 
Badiali, įgalina ją gyventi 
garsuose scenoje ir jungti 
kiekvieną muzikinę frazę su 
savo kūrybinių jėgų išgy
venimais. Dėka tos bei can
to giliai artistiškos vokali
nės technikos ji yra įsigijus 
puikią dikciją, kuri dar la
biau pabrėžia balso grožį ir 
vidujinę išraišką išdainuo
tam žodžiui.

Abi menininkės buvo la
bai entuziastingai publikos 
įvertintos ir apdovanotos 
gėlėmis.

Mes esame didžiai dėkin
gos solistei Laimai Stepai- 
tienei ir pianistei Raimon
dai Apeikytei už gražų, 
aukšto lygio, kad ir neilgą 
koncertą ir už paaukotą ho
norarą birutiečių šalpos rei
kalams. N. Ap.

LIETUVIŲ 
PROTESTANTŲ 

SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Spalio 8 d. J. ir H. Petkų 
namuose, Hollywoode, įvy
ko LPS metinis narių susi

rinkimas, kurį atidarė S-gos 
pirm. J. Kutra. Kun. M. 
Preikšaitis sukalbėjo trum
pą maldą. Buvo pagerbti at
sistojimu mirę S-gos nariai: 
dr. M. Devenis — S-gos 
steigėjas, ilgametis jos pir
mininkas, ir Leonas Jasiu- 
konis. Susirinkimui praves
ti buvo paprašytas Edv. 
Balceris. H. Petkienė per
skaitė pr. susirinkimo pro
tokolą.

S-gos valdyba padarė pra
nešimą apie savo veiklą. 
Pirmini n k a s p a ž ymėjo 
svarbesnius darbus.

Iš valdybos pasitraukus 
inž. H. Paviloniui, buvo iš
rinkta nauja valdyba: J. 
Kutra — pirm., P. Pamatai
tis — vicepirm., H. Petkie- 
nė-Yčaitė — sekr., E. Bal
ceris — ižd., V. Glažė — 
narys. Išrinkta ir Revizijos 
komisija.

Nutarta įsigyti tautinę 
vėliavą, kurią sutiko pasiū
ti p. Balcerienė. Buvo iš
klausytas pranešimas apie 
sunkią Biržų ir kt. evangeli
kų bažnyčių Lietuvoje pa
dėtį, kurios nebegali išsimo
kėti valdžios uždėtų aukštų 
mokesčių. Nutarta kreiptis 
šiuo reikalu į Liet. Evange
likų Tarybą ir šį reikalą kel
ti amerikiečių spaudoje.

Baigus susirinkimą, da
lyviai buvo skaniai pavai
šinti kava su užkandžiais. Į 
šį susirinkimą buvo atsilan
kęs ir tolimas svečias iš 
Bostono — inž. K. Devenis.

(r)

PHILADELPHIA
PAMINĖTA TAUTOS 

ŠVENTĖ
Minėjimas įvyko š. m. 

rugsėjo mėn. 10 d. 10 vai. 
30 min. Šv. Andrejaus lie
tuvių parapijos bažnyčioje. 
Čia mes turime nuoširdžius 
ir nepavargstančius lietu
vybės išlaikymo rėmėjus: 
tai klebonas kun. Jurgis De
gutis ir vikaras kun. Kaje
tonas Sakalauskas.

šv. Mišias aukojo ir šven
tei skirtą jautrų pamokslą 
pasakė kun. K. Sakalaus

kas. Skaitė Danutė Muraš- 
kaitė Pamaldų metu jaut
rias lietuviškas giesmes so
lo giedojo Ona šalčiūnienė 
ir mūsų bažnyčios vargoni
ninkas Vytautas Matonis. 
Moterys pasipuošusios tau
tiniais rūbais, procesijoje 
nešė tautinę vėliavą, aukas 
ir degančias žvakes, kurias 
padėjo ant visų trijų alto
rių.

Pamaldas užprašė-ir pro
cesija pasirūpino LMKF ir 
LKV S-gos Philadelphijos 
skyriai. (ak)

DEVELOPMENT 
MACHINISTS

Excellent opportunity for a ma
chinist vvith model making or pro- 
totype fabrications experience to 
assiat in new product develop- 
inent. Mušt make ovvn set-ups and 
perform close tolerance vvork.

This is a salaried position vvith a 
full benefit package including a 
savings plan and company contri- 
butions tojvąrds purchase of 
stock. Call: ~

216-451-5200, Ext. 236
THE WEATHERHEAD CO.

300 East 131 Street
SUBSIDIARY OF DANA 

CORP. 
Cleveland, Ohio 44108

An Eaupal Opportunity Employer 
(42-43)

SKILLED & UNSKILLED 
sheet metai workers, punch 
press operator, brake oper
ators, shear operator, hell- 
rac welders.

Tel.: (914) 476-9000
(36-45)

GENERAL 
MAINTENANCE

Medium sized automotive hardvvare 
supplier has an opening in its Mainte
nance Department.
Qualified person mušt possess a Jour
neyman’s card in either electrical or 
machine repair. General maintenance 
duties are involved. Good vvorking 
conditions, fringe benefits.

APPLY IN PERSON:
FERRO MFG. CORP.
1380 E. Woodbridge

Detroit, Mich.
Located 2 blocks East of 

Renaissance Center
(39-42)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
DIE SINKER

Major manufacturing company look
ing for die sinker, mušt have experi- 
ence in machining, polishing and 
grinding of drop forging dies and 
trimmers. We offer permanent em
ployment with a secure future and rio 
layoffs. Contact: Armstrong Bros. 
Tool Company, 2501 Armstrong Avė., 
Fayetteville, Ark. 72701, Attn: Larry, 
501-521-3333._________________ (93-43)
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ŠVENTOJO KRYŽIAUS 

MISUA

Pro Fort Ord karinę rezervaciją 
ir eilę pajūrio miestų ir miestelių, 
aplenkiama Monterey įlanka, o 
jos šiauriniame iškyšulyje išsista
tęs senas Santa Cruz miestas 
(apie 35,000 gyventojų), kuriame 
dažnai įvyksta dabar Miss Ameri
kos konkursai. Čia 1817 metais 
įvyko ‘Rusijos žvejų laivų mūšis’ 
su drąsiuoju leitenantu Jose Estu- 
dillo ir jo trylika kareivių, kurie su 
laikė septynis rusų žvejus ir jų lai
velius, neleisdami sudaryti rusų 
invazijos prietiltį, galėjusį pakeist 
Amerikos vakarų istorijos eigą vi
siškai kita linkme. Santa Cruz ga
lėjo pasidaryti Kalifornijos sosti
ne 1818 metais, kai miesto tėvai 
siūlė čia vietą sostinei, o guberna- 
tūrai net ir patalpas virš Porter 
krautuvės visiškai nemokamai ...

Gal šiais laikais gubernatorius 
Jerry Brown ir priimtų tokį pasiū
lymą ... Mieste šiuo metu gausu 
ateivių iš San Francisco Haight- 
Ashbury kvartalo ir žydi naujojo 
meno studijos bei ‘boutique’ tipo 
krautuvėlės, pajūryje natūralūs 
uolų tiltai su gražiu smėliu yra ge
ra vieta stebėti potvynius ir atoslū 
gius ir metinę Monarch drugelių 
migraciją tarp spalio ir sausio mė
nesių. Capitola miestely, apie 5 
mylias į pietus, tarp liepos ir rug
sėjo žydi begonijos, nes 90% visų 
Amerikoje parduodamų begonijų 
auginama čia.

Santa Cruz misija yra prie mies 
to plazos ir po įsteigimo 1791 me
tais gyvavo keleris metus. Tai yra 
dvyliktoji misija. Vėliau ji buvo 
apsupta ispanų miestelio, pastaty 
to kitame upės krante. Po misijos 
sekuliarizacijos neofitai vis nyko 
ir 1840 m. buvęs joje 400 gyvento
jų skaičius sumažėjo iki 100 indė
nų. Tais pačiais metais žemės dre 
bėjimas ir didžiulė vandenyno 
banga apgriovė pastatus, bet jie 
buvo atstatyti 1851 metais, sugriu 
vus paskutinėms sienoms. Lubų 
balkiai, kokliai ir net pamatų ak
menys buvo žmonių išnešioti, to
dėl atstatytoji misija dabar sudaro 
tik pusę pirmykščio bažnyčios dy
džio ir tik dalis vienuolyno pastato 
maždaug senoje vietoje restauruo 
ta pagal senųjų brėžinių ir paveiks
lo pavyzdį.

Šalia nepretenzingo įėjimo į baž • 
nyčią maurų stiliaus varpinė, su 
vienu varpu ir dengta terasa išil
gai vienuolyno patalpų, imponuo
ja iš tolo tik raudonu čerpių stogu. 
Muziejuje prie koplyčios laikoma 
senosios misijos knygos ir liturgi
niai apdarai.

Kitos Santa Cruz miesto įdomy
bės yra Lošt World, su specialiai 
augintomis įvairių medžių šako

mis sudarant kitokias formas; 
Mystery Spot - raudonmedžių miš 
kelis, kur žemės traukos dėsnis, 
atrodo, neveikia; ir Santa’s Villa- 
ge, vaikams skirtas kampelis.

Bet kai kam gal bus įdomiausia 
pažvelgti į natūralaus dydžio vaš
kinių figūrų interpretaciją Leonar
do da Vinci garsaus paveikslo 
‘Paskutinė Vakarienė’, kurią gali
ma pamatyti Santa Cruz Art Lea- 
gue Galleries, miesto centre. Po 
to keliaujama į San Francisco did
miestį pajūrio Nr. 1 keliu, arba 17 
plentu per San Juan miestą. Bet 
jau iš Monterey reikėtų pasukti 
pirmiau 156 ir 101 keliais ir aplan
kyti dar vieną misiją.

ŠV. JONO IR

ŠV. KLAROS MISIJOS

Iš 101 greitkelio išsukę į Kali
fornijos 25 kelią, pasiekiame Hol- 
lister miestą (apie 8,000 gyvento
jų). Čia 1906 metais žemės dre
bėjimas sugriovė keletą namų ir 
žuvo viena moteris. Tai buvo tie 
patys metai, kada visas San Fran-. 
cisco miestas buvo drebėjimo su- 
griaustas ir kilusių gaisrų sunai
kintas. Hollister miestas nuken- 
tėjo-nuo antrojo žemės drebėjimo

(11) ANDRIUS MIRONAS

Kalifornijos įdomybės
1961 metais, bet šį kartą jis buvo 
silpnesnis ir apsėjo tik nežymiais 
nuotoliais.

Šalia Hollister eina vadinamas 
San Andreas plyšys, prasidedan
tis Meksikos Kalifornijos įlankos 
dugne ir einantis iš pietų per Ei 
Centro Sierra Nevados kalnų šlai
tais išilgai Kalifornijos ir per visą 
San Francisco pusiasalį, skrosda- 
mas jį pusiau. Anais laikais pran
ciškonai neturėjo supratimo apie 
tokį žemės drebėjimų plyšį, todėl 
daugumas misijų nukentėjo nuo 
įvairiais laikais pasikartojančių že 
mės virpėjimų.

Prie Hollister miesto randama 
penkioliktoji misija, San Juan Bau 
tista (Šv. Jono Krikštojo) vardu, 
įsteigta tėvo Lauseno 1797 metais 
Tai didžiausia misijų bažnyčia ir 
kai kurių laikoma gražiausia, gal 
dėl apylinkės ramumo ir gryno 
oro lygioje vietoje, su tolumoje 
dunksančiais kalnagūbriais. Pra
džioje bažnyčia buvo planuota pla 
tesnė, bet dėl 1812 m. žemės dre
bėjimo teko keisti į siauresnę. Iki 
šiol matoma ir kitų žemės drebė
jimų padaryti plyšiai ir apgriovi- 
mai. Buvęs vienuolynas dabar pa 
verstas muziejum. Bebokštis var
pas nukreiptas į derlingą San 
Juan slėnį.

San Juan Bautista misija pasi
žymi senais automatiškais vargo
nais, pagal ‘rool piano’ pavyzdį, 
todėl vargonininkas čia nereikalin
gas. Kaip ir kitų misijų, stogai 
dengti raudonomis čerpėmis, ap
link prisodinta eukaliptų medžiųir 
įvairių kaktusų.

Sugrįžus į 101 greitkelį, keliau
jama šiaurėn, vis gilyn į San Fran
cisco pusiasalį. Verta sustoti ir ap 
silankyti Santa Clara de Asis (Šv. 
Klaros iš Asyžiaus) misijos, kuri 
tebestovi miesto universiteto že
mėje nuo pat jos įsteigimo tėvo Se 
rros laikais 1777 metais. Ji yra aš
tunta iš eilės grandinės misija. Ka 
daise viena iš gražiausių, dėka is
panų valdžios potvarkių buvo vis 
alinama, kaip ir kitos misijos. Jė
zuitų perimta, misija nuol851 me
tų naudojama kaip auklėjimo insti- 
.tucija ir priklauso aukštesniojo 
mokslinimo įstaigų rūšiai.

Dabartiniai pastatai jau tretieji 
po sugriovimų nuo žemės drebėji
mų, potvynių ir gaisrų. Paskutinį 
kartą koplyčia atstatyta po gaisro 
1926 metais, pagal senąjį planą. 
Įdomiame su aukštu kupolu bokš
te trys varpai, dovanoti Ispanijos 
karaliaus. Originalus ir gražus so. 
das supa misiją, o augančios pal
mės teikia visai misijai egzotinio 
grožio.

Įžengiant į San Francisco pusia
salį, galima pajusti, kad jis visas 
išraižytas visokių krypčių greitke
liais ir plentais. Norint keliauti 
link šio stambiausio šiaurinėje Ka 
lifornijoje didmiesčio, geriausia 
imti 280 greitkelį, kuris aplenkia 
eismu perkrautas gatves ir kitus 
plentus ir pačiame San Fracisce 
įsilieja į 19-tą gatvę, kuri kartu 
yra ir Nr. 1 kelias, ateinąs iš pajū
rio. Tuo keliu pasiekiamas Gol- 
den Gate tiltas ir persikeliama į 
San Francisco įlankos šiaurinį 
krantą bei keliaujama toliau šiau
rės kryptimi, pasirenkant vėl tarp 
Nr. 1 ir 101 greitkelio.

Kam įdomu, galima dar prieš 
Santa Clarą sustoti naujai išaugu
siame San Jose didmiestyje,kuris 
dabar skaito jau 600,000 gyvento
jų. Dar 1950 metais čia gyveno tik 
95,000 žmonių, o tarp 1960 ir 1970 
metų gyventojų skaičius paaugo 
net 66%. Tai Santa Clara slėnyje 
augantis miestas, lenktyniaująs 
dabar su San Francisco ir su San 
Diego dėl antrosios vietos Kalifor
nijoje, po Los Angeles didmiesčio. 
Bet tuo tarpu San Jose tebėra ket
virtoje vietoje. Išsidėstęs tarp 
dviejų kalnagūbrių, kurių rytinė 

viršūnė yra 4209 pėdų aukščio Ha 
miltono kalnas, 1777 metais įsteig 
tas San Jose pernai šventė savo 
200 metų gyvavimo sukaktį. Se
niausias miestas Kalifornijoje, tu
rįs didelę Paul Masson vyno da
ryklą (Saratogos mieste) ir daug 
naujosios pramonės įstaigų, kaip 
IBM, General Electric, Hewlett- 
Packard, Fairchild Camera ir kom
piuterių dalių įvairių dirbtuvių. 
San Jose aerodromas yra aštunta
sis savo judrumu Amerikoje.

Tačiau daugelis tarnautojų ir 
darbininkų, besidarbuojančių San 
Jose didmiestyje, pasirinkę gyve
nimui aplinkinius mažesnius mies 
tus, kaip Los Gatos, Cupertino, 
Santa Clara, Campbell ir Sunny- 
vale. Pastarasis nėra jau toks ma
žas, nes įsaugo į 100,000 gyvento
jų gyvenvietę.

SAN JOSE DE 

GUADALUPE MISUA

Keturioliktoji visoje grandinėje 
yra San Jose de Guadalupe misi
ja, tačiau ji yra ne San Jose did
miestyje, o kitoje San Francisco 
įlankos pusėje, Fremonto mieste 
(apie 150,000 gyv.). Maždaug pu- 
siaukely tarp San Francisco ir San 
Jose didmiesčių, ši misija buvo 
lyg išeities taškas į San Joaquin 
slėnį ir tarnavo daugiau kaip karei 
vinės ispanų kariams, kovojusiem 
su indėnais. Tačiau palengva išsi 
plėtus ir praturtėjus, ji 1831 me
tais turėjo sutelkusi apie save 
1,875 indėnus, dirbančius soduo
se ir daržuose. San Jose misijos 
pastatai niekad nebuvo nei impo
nuojantys, nei gražūs, nei dideli, 
o šiuo metu beveik visiškai suny
kę. Užsiliko tik maža vienuolyno 
dalis su terasa ir priebučiu. Šalia 
stovi balta, medinė bažnytėlė, vie 
ton kadaise molio plytų, bet su že
me sulygintos per 1868 metais že
mės drebėjimą, senosios bažny
čios. Užpakaly vienuolyno yra už
silikęs buvusios misijos senasis 
alyvmedžių sodas.

Pasiekus tokį stambų didmiestį 
verta jame pasidairyti. Tai savo
tiškas senų ir modernių pastatų 
mišinys. San Jose centras sutelk- 
kia valstybines ir miesto įstaigas, 
bankus ir stambių korporacijų auk
štus pastatus, bet palieka šalia sto
vėti ir senieji pastatai.

Mėgstantieji muziejus, gali ap
lankyti Rosicrucian Egyptian Mu- 
seum and Planetorium, turintį se
nų ir retų eksponatų kolekciją, pa
vyzdžiui, Palaiminimo akmenį, aš- 
tuojiioliktojo amžiaus prancūzų 
baldų ir egiptiečių akmens kapo 
repliką. Planetariume įmanoma 
pamatyti dangaus žvaigždes ir ki
tas planetas. New Almaden mu
ziejus, 12 mylių į pietus, turi eks
ponatų iš anų dienų, kada apylin
kėse buvo užtikta gyvsidabrio. At
radus Kalifornijoje aukso, gyvsi
dabris pasidarė ypatingai svarbus 
nes jo pagalba atrandama aukso 
bei sidabro rūdos klodai. Ten pat 
yra didelis Costanoa indėnų me
džio dirbinių rinkinys.

Hamiltono kalno viršūnėje yra 
Liek observatorija, po kurios teles 
kopo pamatais palaidotas jos stei
gėjas ir fundatorius universitetui - 
Jame Liek. Bet ši observatorija 
yra taip pat miesto pakraštyje.

Apie 4 mylias į vakarus nuo 
miesto yra įdomus Winchester 
Mystery House. Jį patogu pasiek 
ti 280 greitkeliu ir rasti Wincester 
gatvę, kurioje jis yra. Namas pra
dėtas statyti 1884 metais turtuo
lės Saros Winchester tikslu supai
nioti ją kamavusiems vaiduokliam 
kelius namuose. Ji pradėjo prista 
tinėti vis daugiau kambarių ir kito 
kių patalpų, o dabar namas turi 
160 kambarių, 2000 durų, 13 mau
dyklių, 10,000 langų, 47 židinius, 

daugybę spintų, nišų, slaptų praė 
jimų ir 50 spiralinių laiptų. Namas 
toks komplikuotas ir klaidus, jog 
tarnai turėdavę naudoti planą, su
rasdami kelią į kitus kambarius. 
Ekscentrikė Winchester, šautuvų 
propagatoriaus Jesse Winchester 
našlė, per 38 metus pati prižiūrėjo 
namo statybą, kaštavusią penkis 
su puse milijonų dolerių. Statyba 
buvo baigta 1922 metais.

Alum Rock parkas yra rytiniuo
se šlaituose, kur yra piknikams 
vietos, keli mineraliniai šaltiniai, 
įvairioms pramogoms ir sportavi
mui galimybės ir atžymėti kalnų 
takai. Mažas žvėrynas atdaras va 
saros metu. Puikus yra Kelley 
Park, turįs vaikams žaidimų rajo
ną su zoologijos sodu, japonų sti
liaus sodelį arbatai gerti ir San Jo
se Historical Museum, skirtą pa
žinti Santa Clara Valley istorijai. 
Parke yra senovinė spaustuvė ir 
atkurtos arklidės. Visus metus at
daras yra Municipal Rose Garden 
turįs virš 5000 atskirų rožių rūšių. 
Panašus į istorinį muziejų yra ir 
Frontier Village, su praėjusiojo 
šimtmečio stiliaus pramogomis ir 
temomis.

SAN FRANCISCO

Sugrįžę iš Fremonto, kur buvo
me apžiūrėję San Jose misiją, ei
name vėl į 280 kelią ir keliaujame 
šiuo puikiu greitkeliu pro kitus pu 
siasalio miestus. Pačiame San 
Franciske reikia laikytis 280-me 
kelyje kairiau, kad patektume į Nr 
1 kelią ir į patį miestą. Bet norint 
pasiekti Šv. Pranciškaus misiją, 
turime išeiti iš greitkelio į San Jo- 
se-dolores Street išėjimą. Už Mi- 
ssion Park, kairėje gatvės pusėje, 
pasiekiamas seniausias San Fran
cisco pastatas — San Francisco de 
Asis misija ir bažnyčia.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio misi
ja atlaikė stipriausius žemės dre
bėjimus, net ir 1906 metų San 
Francisco drebėjimą. Pagal misi
jos pavadinimą Šv. Pranciškaus 
vardu, vėliau išsivystęs miestas 
priėmė ir savo vardą San Francis
co. Vėliau misija gavo dar ir kitą 
vardą — Dol ores.

Senojoje Dolores misijoje, atro
do, laikas stovi vietoje. Misijos 
patalpų vidus mažai kuo skiriasi 
nuo ankstyvesniųjų papuošimų. 
Medinės kolonos išliko tos pačios. 
Tai itališkojo marmuro imitacija. 
Išorėje tik senos kapinės primena 
senuosius laikus, nes jose pamink 
las ištikimiesiems tikėjimui indė
nams ir įrašai antkapiuose įrodo 
laiko nuslinkimą.

Šalia misijos stovi naujesnė Mi- 
ssion Dolores bazilika, su dvien 
nelygaus aukščio bokštais, kuriuo 
se įrengti varpai įžiūrimi pro an
gas. Misija įsteigta 1776 metais ir 
yra šeštoji iš eilės, pastatyta prie 
mažo Dolores ežerėlio, todėl prie 
misijos pridedamas dar ir Dolores 
vardas, tuo pačiu atskiriant nuo vi 
so miesto pavadinimo. Sode yra 
paminklas misijų steigėjui tėvui 
Junipero Serrai. Labai dailus, di
dingas, tarytum kokie uždari var
tai ir dvigubom kolonom iš abie
jų pusių, altorius, su kelių šventų
jų stovylomis. Inkrustuoti medi
niai balkiai lubose išliko tokie, ko
kius buvo išdailinę indėnai.

Nesunku įsivaizduoti prieš du 
šimtus metų misionierių, ispanų 
karininką ir 16 kareivių, atlydėju
sius keletą šeimų iš Meksikos su 
baubiančia raguočių banda. Atvy. 
ko ir indėnų raiteliai padėti steigti 
misiją ir baltųjų koloniją šalia ne
didelio ežerėlio. Dabar aplink mi
siją modemus miestas - tik senoji 
bažnyčia primena anuos laikus.

Reikia manyti, kad keliautojai 
turėtų apžiūrėti ir patį San Fran
cisco didmiestį, ypatingai dar 
miesto nemačiusieji, todėl patar

tina prieš vakarą susirasti motelį 
ar viešbutį. Netoli misijos yra ge
ras Beck’s Motor Lodge, 2222 
Market Street, kurion atsiduria ir 
pasibaigia Dolores gatvė su joje 
esančia misija.

Dabartinis San Francisco did
miestis visiškai nepanašus į aną 
1906 metų žemės drebėjimo ir 
gaisro sugriautąjį. Modernioji 
technika išrado patvarius dango
raižius, kuriais dabar San Fran
cisco pasipuošęs. O kadaise Juan 
Bautista de Anza 1776 metais at
vedė grupę kolonistų ir įsteigė 
prie gražios įlankos miestą, pava
dindamas abi vietas San Francis
co vardu. Dėkojo Dievui suradęs 
natūralią laivams buveinę, nuo at
viro vandenyno ginamą dviejų ky
šulių ir praėjimų, užlipus į netoli 
motelio esantį Buena Vista kalną 
ir parką, galima Apžvelgti visą šį 
plotą, kurį kadaise de Anza buvo 
apžvelgęs ir matė būsimą didelį 
uostą, sąsmauką ir europinio sti
liaus miestą, kuris po kelių deka
dų ir užaugo.

San Francisco dabar yra kosmo- 
politiškiausias didmiestis visoje 
Amerikoje, o kartu ir finansinis, 
svarbus Vakarų industrinis cent
ras. Jo uostas per metus perlei
džia apie 3 su puse milijono dole
rių vertės įvairių prekių. Šiuo me
tu jame gyvena nepilnas milijonas 
gyventojų. Išsidėstęs ant dauge
lio kalnų ir kalnelių ligi 930 pėdų 
aukštumo ir suspaustas iš trijų ša
lių sūraus vandens plotų, San 
Francisco turi tik tiek ploto, kad 
gali plėstis tikati į aukštį. San 
Francisco įlanka apriečia pusiasa
lį giliai rytuose ir šiaurėje nuo įlan • 
kos esančiomis Kalifornijos sriti
mis. Tiltas gavo savo vardą nuo 
pačios sąsmaukos, kurios vardas 
Golden Gate, nes ano meto jūrei
viams ir jų laivams tokie siauri įė
jimai į plačias įlankas būdavo la
bai reikalingi ir naudingi.

Pačiame mieste, ypač statesnė- 
se gatvėse, važinėja žemyn ir auk 
štyn elektriniai tramvajai, kai kie
no laikomi atgyvenę, bet San Fran 
ciscui jie labai tinka. Nuo kiekvie
nos aukštesnės vietos atsidengia 
gražus vaizdas į miesto dalį, o nak 
tį daugybė žiburių sudaro dar di
desnį įspūdį.

Šiuo metu po San Francisco įlan 
ka užbaigtas statyti povandeninis 
tunelis, tiksliau - tunelių sistema, 
vadinama BART, kainavusi daug 
bilijonų dolerių ir jungianti did
miestį su Oakland, Berkeley bei 
Hayward miestais. Dar visai ne
seniai šie tuneliai buvo nepilnai 
naudojami ir judėjimas jais buvo 
ribotas. BART sistemai dabar pra 
dėjus pilnai veikti, įmanoma per 9 
minutes pasiekti Oaklandą, o per 
dieną tunelius praeina po 250,000 
žmonių. Pravestas tunelis ir į Da
ly City priemiestį, į Fremontą, 
Richmond ir Concord miestus.

Šimtmečiui praėjus nuo San 
Francisco įsteigimo, rašytojas Ru- 
dyard Kipling matė jau visai ki
tokį vaizdą, kai atvyko laivu iš Azi 
jos. Jis pavadino didmiestį pasiu
tusiu miestu, su nesveiko proto gy. 
ventoj ais ir nepaprasto grožio mo
terimis ...

San Francisco labai kompaktiš
kas miestas. Jame kiekviena že
mės pėda labai brangi, todėl na
mai lipdomi vieni prie antrų, ta
rytum kregždžių lizdai. Tik nau
jose vietovėse šiek tiek duodama 
laisvės rezidenciniams namams.

Miesto apžiūrėjimą reikėtų pra
dėti nuo Civic Center Plazos, ap
žiūrinti miesto rotušę, federalinį 
ir valstybės pastatus, Veteranų na 
mus ir operos rūmus. San Fran
cisco Opera ya vienintėlė Ameri
koje, išlaikoma paties miesto. Paš
to rūmai ir autobusų stotis anoje 
Market gatvės pusėje taip pat ver
ti apžiūros. Važiuojantieji turi sek - 
ti ženklus, nes centrinės gatvės 
yra vienos krypties. Paėjus arba 
pavažiavus Market gatve, kuri yra 
svarbiausioji miesto gatvė, ir 
pasukus į 'Geary gatvę, įdomu 
apeiti Union aikštę, apsuptą dan
goraižių keturkampiu, su požemi- 

(Nukelta į 15 psl.)
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niu automobiliams statyti garažu. 
Beje, Veteranų name 1946 metais 
pasirašytas Jungtinių Tautų čar- 
teris.

Einant Grant gatve į šiaurę, pa
siekiamas garsusis kiniečių kvar
talas. Tai šešiolikos miesto blokų 
rajonas, kuriame gyvena daugiau 
kiniečių, kaip betkokiame kitame 
pasaulio mieste, neskaitant Pa
čios Kinijos ir Singapūro. Vaikš
čiojant Grant gatve šiame ‘mieste 
miesto ribose’, abipus gatvės gau 
su arabatinių, krautuvių, šventyk
lų, krikščioniškų misijų, mokyldų, 
teatrų. Maisto krautuvės išstačiu 
sios languose antis, vėžius ir aš- 
tunkojus. Įdomus Kantono ban
kas Washingtono gatvėje, nes tai 
grynai kiniečių įstaiga, kaip ir vi
sos kitos šiame kvartale. Yra čia 
dar Chinatown Wax Museurn, ku
riame galima pamatyti, tarp kitų, 
ir Marco Polo figūra.

Telegraph Hill araba kalva yra 
pusiasalio šiaurės rytų pakrantėje 
taigi žvelgia į San Francisco įlan
kos centrą. Iš čia puikiai matoma 
visa įlanka tarp Golden Gate ir 
Bay tiltų. Pastarasis jungia did
miestį su Oaklando miestu, ryti
niame įlankos krante. Ypač gerai 
matosi viskas iš Coit bokšto, kurin 
pasikeliama keltuvu. Nusileidus 
žemyn ir važiuojant centrine Mar- 
ket gatve, nereikia pamiršti, kad 
ji kerta kitas gatves įstrižai. Taip 
pat visos kitos į pietryčius nuo jos 
suderintos su Market gatve lygia
grečiai ir tiesiasi abipus centrinio 
greitkelio ligi pat rytinio įlankos 
kranto ir uosto. Išskyrus labiau 
kalnuotas vietas, visos kitos San 
Francisco gatvės eina iš šiaurės į 
pietus ir iš rytų į vakarus.

Iš Telegrafo kalno visai netoli 
iki garsios prieplaukos -- Fisher- 
man’s Wharf, kuri yra visų keliau
tojų Mekka. Priartėjus, pajunta
mas stiprus žuvų kvapas, o laivų 
bei laivelių stiebų vaizdas patrau
kia keliautojų akį. Viena prie ki
tos čia veikia atviros žuvų, vaisių 
ir maisto parduotuvės ir keli gar
sūs restoranai. Jeigu kiniečių 
kvartale įsigijote jado išdirbinių 
arba dramblio kaulo figūrėlių, tai 
prieplaukoje rasite visokių suveny 
rų bei importuotų prekių. Pačia
me didmiestyje krautuvių yra vi
sur, bet geresnės yra Union aikš
tėje, japonų kultūros ir prekybos 
centre (Geary gatvėje, tarp Fill- 
more ir Lagūna), arba Ghirardelli 
Square, į vakarus nuo Fishermans 
Wharf.

Prieplaukoje Nr. 43, netoli Fi- 
sherman’s Wharf, stovi tristiebis 
burinis laivas, kadaise plaukiojęs 
visais vandenynais, o dabar res
tauruotas ir paverstas plaukiojan
čiu muziejum. Embarcadero priep
laukose, Marina ir Aquatic parkų 
pajūriuose įmanoma pasisamdyti 
motorinius laivelius San Francis
co įlankoje arba vandenyne pasi- 
plaukioti.

Važiuojant Geary bulvaru į 
vakarus, pasiekiamas San Francis
co vakarinis pakraštys arba vande 
nyno pakrantė, kur yra įdomus is
torinis pastatas ant kranto skar
džių, vadinamas Cliff House. Iš 
jo matomos vandenyne salos, ku
riose knibždėte knibžda jūrų liūtai 
tarp spalio ir gegužės mė
nesių. Nuo šio namo per gatvę 
yra Sutro Heights parkas su vaiz
dais į vandenyną. Netoli yra 
Ocean Beach Esplanade, su pasi
linksminimo vietomis, su įvažiavi
mu į Golden Gate parką ir su šiau
rės ašigalio tyrinėtojo Amundse- 
no naudotu laivu.

Priėjimas prie Golden Gate tilto
nuo San Francisco pusės yra už
draustas, nes visas šis trikampis 
iškyšulys priklauso karinei rezer
vacijai, atsitvėrusiai nuo visų ke
lių, vedančių į tiltą. Tačiau senąjį 
Presidio leidžiama apžiūrėti ir net 
duodamas planelis kaip jį pasiekti
Kariniame rajone taip pat yra gat
vės, ligoninės pastatai ir karių ka
pinės. Visa tai apsupta eukaliptų

Japonų arbatinės namas, su til
tais, gėlių lysvėmis, bambukais 
aptvertais takais, baseinais ir mi-_ 
niaturiškais kriokleliais, pagodo- 
rųįs ir statulomis yra vienas iš gra
žiausių sodelių. Puikus tropinis 
sodas yra rytiniame parko gale. 
Tai vadinama Conservatory. Įeiti 
į Concervatory reiškia apleisti San 
Franciską, nes čia jau karštas ir 
drėgnas oras tarp tankiai suaugu
sių medžių, lianų ir bananmedžių.

Tyrinėjant Golden Gate parką, 
reikia atsiminti, jog visa tai sukur
ta iš smėlio kopų prieš šimtmetį 
dėka svajonės ir realizavimo tūlo 
John McLaren, kuriam yra pa
minklas Rhododendron Deli (dau
boje). Ištyrinėti parką neužtenka 
vienos dienos, todėl galima užbai
gimą atidėti kitai dienai.

San Franciske, panašiai kaip 
New Yorke, sekmadieniais dvira
tininkai užkariauja miestą. Todėl 
ir Golden Gate parke galima 
pamatyti labai daug dviračiais at
vykusių.

Kam įdomu, gali aplankyti 
Haight-Ashbury rajoną, betarpiai 
į rytus nuo Golden Gate parko. 
Čia susitelkia Amerikos žiedo mo
raliai ir fiziškai pasimetusios kar
tos, turinčios savo poreikiams 
krautuves, restoranus ir mainika- 
vimosi vietas.

Įdomus pasivaikščiojimas pės
čiomis yra Golden Gate Promena- 
de - 3 ’/z mylios nuo Fort Point per 
Presidio ir marina į Aqua- 

medžių parku. Buvusiame ispanų 
Presidio dabar yra karininkų klu
bas arba lietuviškai vadinama ra
movė.

Kiek toliau į šiaurę nuo Cliff 
House esančiame gražiame Lin
coln Parke yra iškyšulys Lands 
End, iš kurio puikus vaizdas į van
denyną ir į Golden Gate tiltą. Ši 
vieta primena 1942 metais Guadal 
canalo mūšyje žuvusius amerikie
čių jūreivius ‘San Francisco’ kari
niame laive, kurio dalis (tiltas) čia 
įrengta. Čia pat yra California Pa 
lace of the Legion of Honor, kur 
surinkta daug senojo meno turtų, 
o taip pat nemaža ir šių laikų kūri
nių.

Vienas iš būtiniausių taškų ap
lankymui San Franciske yra Gol
den Gate Park. Nuo pat Great 
Highway vakariniame pajūryje jis 
tiesiasi 8 blokų pločiu virš 40 blo
kų (3 mylias) į rytus, ligi Stanyan 
gatvės. Šis 1,017 akrų ploto par
kas turi automobiliams kelius, ku
rių svarbiausias išilgai parką ei
nąs Kennedy Drive, raitiesiems ir 
pėstiesiems takus, Kezar stadio
ną, futbolo aikštę, iš lankų šaudy
mams lauką, keletą ežerėlių ir 
kūdrų, gėlynus, akvariumą, plane 
tariumą, De Young meno muziejų 
medelyną ir Kalifornijos Mokslų 
Akademiją. Pastaroji turi Fou- 
cout švytuoklę, įvairių žvėrių ir 
paukščių, mineralų ir žemės turtų tie parką ir Ghiradelli Square. Tai

Sušilkite
14 karatu aukso žibėsyje

Atrodžiusi nepasiekiama vertybe, dabar 
labiau pasiekiama! Žavūs pavieniai 

arba kartu kaip derinys.
Apyrankė 12.95. 15” grandinėlė 19.95. 

Auskarai 19.95. Šį tą specialaus 
rasite Fine Jewelry (87) pagrindiniame 
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MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS.

naujausias ir geriausias būdas pa
žinti San Francisco didmiestį. Pa
tartina ilgiau apsistojantiems įsi
gyti ‘San Francisco Chronicle’ 
laikraštininkės Margot Patterson 
Doss knygelę ‘Pats of Gold’, kurio. 
je ji nurodo 45 įvairius pasivaikš
čiojimus San Francisco mieste.

Bendrai informacijai San Fran- 
ciske veikia telefonas 391-2000, 
kuriuo paskambinus, galima gauti 
žinių kur praleisti vakarą, kokie 
geresni restoranai, kaip gauti bi
lietus į teatrus ar sporto stadioną. 
Geresni restoranai yra prie šiauri
nės San Francisco pakrantės.

San Francisco įlanka turi ne ma - 
žiau trisdešimties atskirų salų, ku 
rių penkios gerai žinomos, o dvi 
vertos net aplankyti. Tai Angel ir 
Alcatraz salos. Trečioji yra Trea- 
sure Island, sujungta su Yerba 
Buena sala. Treasure yra dirbtinė 
sala, prijungta prieš rengiant 
1939-40 metų Golden Gate tarp
tautinę parodą.

Angel sala nėra plačiau žinoma 
kaip jos kaimynė Alcatraz, bet 
apie 200,000 žmonių kasmet ją ap 
lanko. Vien tik salos istorija gali 
sudominti keliautoją. Don Manu- 
el Ayala 1775 metais pavadino sa
lą šiuo vardu, o Pilietinio Karo me 
tu sala išgarsėjo kaip dvikovų 
vieta. Tais laikais gera dvikova su 
traukdavo daugiau stebėtojų, kaip 
dabar beisbolo žaidimas Candle- 
stick stadione (viename iš rytinio 
San Francisco pusiasalio pakraš

čio iškyšulyje). Šimtas laivų, 
kimšte prikimštų žmonių, buvo at 
plaukę žiūrėti, kaip leidėjas Goer- 
ge Johnstone nušovė valstybės se 
natorių W.J. Fergusoną. Po dvi
kovų laikotarpio Angel sala pasi
darė Amerikos Vakarų Ellis sala, 
kurioje atplaukę laivais žmonės tu
rėdavo išbūti karantino laiką, ar
ba išlaukti įvažiavimo į kraštą lei
dimų. Vėliau, Pirmojo Pasaulinio 
Karo metu, joje buvo laikomi vo
kiečiai belaisviai iš sugautųjų lai
vų. Dabar sala skirta piknikauti, 
saulinėtis irlaipioti po jos 770 pė
dų viršėnę, iš kurios žvelgiama į 
aplinkinius vaizdus.

Alcatraz sala dabar yra Golden 
Gate National Recreation Area. 
Anksčiau čia buvo gūdus kalėji
mas, o dabar pavirto dviejų valan
dų išvyka laivu iš uosto. Deja, ir 
dabar atvykę ekskursantai nelai
komi čia laisvi, nes yra vadovų ve
džiojami ir varžomi. Vadovai pa- 
rodp niūrias kameras, kuriose sė
dėjo tokie garsūs plėšikai ir gangs 
teriai, kaip Al Capone, Machine 
Gun Kelly ir kiti padugnių gaivalų 
vadai. Ši ‘uola’ buvo vienas bai
siausių kalėjimų, nes iš čia pabėg
ti būdavo beveik neįmanoma. Pa
rodoma taip pat kur prieš kelis me 
tus indėnai buvo įsirengę savo bu
veinę, kai jie buvo užėmę salą, jau 
kalėjimą panaikinus, atkreipimui 
dėmesio į jų istorinius skundus ir 
reikalavimus.

(Bus daugiau)
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FLORIDOS LIETUVIAI PAGERBĖ
DR. K. BOBELĮc

Dr. Kazio Bobelio persi
kėlimas su šeima iš Chica- 
gos pastoviai apsigyventi 
St. Petersburge, Floridoj, 
ALTos St. Petersburgo sky
riui davė ypatingos progos 
suruošti jo sutikimą-pager- 
bimą su koncertu. ALTos 
skyriaus pirmininkas dail. 
Antanas Rūkštelė pakvietė 
iš Chicagos solistę Prauri- 
mę Ragienę praturtinti tą 
vakarą. Neišvengiamai rei
kia pagirti šio skyriaus 
valdybą už nepaprastai 
kruopščiai, kultūringai ir 
pilnutinėj to vakaro dvasioj 
suruoštą dr. Kazio Bobelio 
pagerbimą. Atėjo apie 200 
asmenų. Tai graži auditori
ja, kurios gausumu, norisi 
galvoti, nesitikėjo patys 
rengėjai, šis vakaras įrodė 
kiek populiarus ir gerbia
mas yra dr. Kazys Bobelis 
ir kiek ALTos darbas yra 
reikšmingas šių dienų gy
venime.

Tikrai, retai būna tiek su
kaupta ,turininga ir trumpa 
pristatymo kalba, kaip kad 
dail. Antanas Rūkštelė ją 
klausytojams patiekė. Jis 
pažymėjo, kad apie didelius 
vyrus ir didelius jų darbus 
galima valandomis kalbėti 
ar tomus apie juos prirašy
ti ir vistiek nebus viskas iš
sakyta. Po kokių keturių 
minučių pristatymo, pasisa
kė, kad vietoj ilgos kalbos 
jis pasirinko trumpiausi ke
lią apibūdinti dr. Kazį Bo
belį. O tas kelias — trijų 
posmų eilėraštis, kurį jis, 
kaip autorius, paskyrė dr. 
Kaziui Bobeliui. Audra plo
jimų, nes jo eilėraštis ne 
tik giliu turiniu bei dvasin
ga išraiška, sužavėjo audi
toriją. Paties autoriaus,

kaip visiems žinomo daili
ninko, o kartu ir poeto pa
sirodymas daug kam buvo 
netikėta maloni staigmena.

Po to pirmininkas per
skaitė dr. K. Bobelio svei
kintojus.

Po skaitytų sveikinimų 
pakvietė dr. K. Bobelį tarti 
žodį. Nežiūrint, kad jo kal
ba truko vos 8-9 minutes, 
savo turiniu ir jo vaizdin
gumu buvo nepaprastai įdo
mi ir išklausyta su atsidėji
mo dėmesiu. Paliesdamas 
mūsų šių dienų pažiūrų da- 
linimąsi, pabrėžė reikalą 
dirbti vieningoje dvasioje, 
vienos aukščiausios idėjos 
vediniems ir vieno, tik vie
no tikslo įkvėptiems — ko
voti už Lietuvos išlaisvini
mą. Girdi, mes galim turėti 
skirtingas pažiūras, skir
tingas religijas, skirtingą 
išsilavinimą, bet tikslas tu
ri būti vienas. Sąlytis su 
mūsų tauta bei jos kamie
nu neturi užgęsti, bet ne
galim sau pavelyti asmeniš
kumui ar asmeniškam iš
skaičiavimui atiduoti pir
mumą prieš tautą ir jos 
laisvę.

ALTos skyriaus sekreto
rė Ona Galvydienė pristatė 
solistę Praurimę Ragienę, 
trumpai nušviesdama jos 
augimą muzikalių tėvų šei
moje, jos išeitus mokslus, 
begales suruoštų koncertų, 
rečitalių lietuviams, ameri
kiečiams ir Vakarų Vokie
tijoj. šio vakaro rečitalyje 
visa programa buvo nauja, 
niekad negirdėta.

Graži staigmena buvo po 
koncerto — puikiai paruoš
tos vaišės visiems to vakaro 
dalyviams. Visi vakaro da
lyviai buvo aptarnaujami

ALTos ir bičiulių ponių tal
ka. Tikrai buvo puikus, gra
žus dr. Kazio Bobelio pa
gerbimo vakaras. Ačiū 
ALTos St. Petersburgo sky
riui, o ypač dail. A. Rūkš- 
telei už puikų vadovavimą.

(jv)
/

KAMERINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS BOSTONE

Metinis muikininko Izido
riaus ir pianisto Vytenio M. 
Vasyliūnų koncertas Bosto
ne įvyks sekmadienį, spalio 
29 dieną, 3 vai. po pietii Jor- 
dan Hali mažoje salėje. Bi
lietų kainos tik $2.50. Pro
gramoje Brahmso, Griego 
ir Gaidelio veikalai — sona
tos. Tai jau labai reta pro
ga pasigerėti kamerinės 
muzikos programa, ypač sa
vo kompozitoriaus, kurio 
juk niekur kitur neišgirsi. 
Bostoniškiai kultūrininkai 
nuoširdžiai laukiami ir kvie
čiami gausiai atsilankyti.

TELLER
TRA1NEES

East & West Side Openings

FLOATS
FULL T1ME float positions available. 
Will be traveling on the East side, 
West side and downtown branches.

GOOD SALARY, EXCELLENT 
WORK1NG COND1T1ONS AND BEN- 
EF1TS.

If you have handled large sums of 
cash or an accounting background we 
vvant to talk vvith you.

Apply in person, Personnel Depart- 
ment, I5th floor of our tower complex.

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 44115
Equal Opportunity Employer M/F

(42-45)

WANTED AT ONCE
1ST CLASS SKILLED

EYE BURNER
East Side, good pay and benefits, 
plūs overtime. Apply in Person or call 
for appointment 216-292-7670

LYMAN STEEL CO.
4947 Commerce Parkway, 

Warrensville Heights, Ohio 
(42-51).

Nationalities Endorse
Re-Election Of Statė Auditor

Thomas E. Ferguson

“Dirty Tricks" vvere used in this pre- 
sidential race. Franklin County Re- 
publican Prosecutor George Smith 
is receiving information from Donald 
Lukens and the Republican campaign 
manager who worked for the re-elec- 

Republican George

The Nationalities Committee have 
endorsed the re-elction of Democrat 
Statė Auditor Thomas E. Ferguson. 
He has proven to be the best friend 1 
of the nationalities by hiring ethnics 
to top level jobs. He leads other 
Statė Officials in this respect. He is i tion of Nixon. 
against forced busing and refused an Smith is the Republican candidate 
order by the FederaI Judge Frank running for Attorney General in 
Battisti to vvrite a 14.3 million Statė i Ohio. 
check to buy buses for the 
gation of the Cleveland eime
Schools. He took the case to a higher j. 
federal court and vvon. He believes 
that school busing vvill inerease taxes, 
and inflation. vvithout adding to bet- | 
ter education. He also opposes the 
high legal fees amounting to millions 
for desegregation lavvyers — both 
vvhite and black and the high cost of 
gasoline although ■ vve have an energy ; 
crisis. Ferguson is vigorously fight- 
ing vvelfare cheating by exposing and 
insisting on prosecutions. He has ai- i 
ready started a massive computer i 
program to stop vvelfare fraud on a : 
grand scale. Many more programs 
are in process. He is also supportin>' 
legislation to give him more authority 
to stop vvelfare cheating. Reducing 
vvelfare fraud vvill keep taxes and 
inflation dovvn. Many indietments 
have been secured. If Ferguson’s 
plans are follovved Ohioans vvill save 
over 60 million dollars 
vvelfare pavments. He 
venting a further rise 
inflation by eliminating 
unnecessary government

Ferguson is being vigorously op
posed by the Republicans hecause he 
serves on the Reapportionment 
Board. This Board meets every ten 
years after each U.S. Census to re- 
dravv Senate and Representative Dis- 
triets of Ohio. The Republicans — 
as in the past — vvant to re-dravv ie- 
gislative distriets favoring Republi
cans. f f successful, the Ohio General 
Assemblv vvill be controlled after the 
1980 Census for ten years by the 
Republicans. Special interests — such 
as Utilities — vvill be treated more 
favorahlv by Republicans. Utility 
rates along vvith other special interest 
costs vvill continue to elimb.

desegre- 
Public

believes

of fraudulent 
is also pre- 
in taxes and 
vvasteful and 
spending.

Kai kainos eina aukštyn, 
dabar pats geriausias laikas 
investudti bei apsigyventi — FLORIDOJE

JOHN (JONAS) PASKŲS 
atstovaujantis didžiausiai ir seniausiai nekilnojamo 
turto įstaigai pietų Floridoje, mielai jums patarnaus.

Wanted lst Class Skilled
GRINDERS

Need O. D. 1. D. cenlerless, surface, 
Blanchard, double disc grinders. Pre- 
cision work. Mušt have ovvn tools. 
Full time vvith overtime. Age no 
problem. Good benefits. Tap wages.

APPLY OR WR1TE
ABLE GRINDING AND 

MACHINING CO.
431 — 36th ST. SW 

GRAND RAPIDS, MICHIGAN 49508 
(38-42)

Ferguson is also on record 
ing the ever rising higher 
rates. He ha s spearheaded a 
vvide petition drive in Ohio to con- 
trol rates charged by Utility Com- 
panies. Ferguson is continuing his ■ 
drive to keep utility rates from rising 
and is seeking methods to reduce 
rates by eliminating the “Fuel Ad- 
justment” clause in utility bills.

Ferguson is being opposed by the 
Republican Donald Lukens vvho is 
linked vvith Tongsun Park. the Korean 
Miliionaire Rice Deaier vvho is also 
suspected of vvorking vvith the Ko
rean Centrai Intelligence Agency 
(ČIA) vvhile lobbying in Washington. 
During the Congressional Hearings 
in Washington, Tongsun Park testi- 
fied 
lars 
ing 
the 
U.S.

oppos- 
utility 
state-

Ok. f&ueA Co.

R E A L TREALTORS

3640 N. FederaI H-way, Pompano Beariu Fla. 33064, 
; Įstaigos telefonas. 1-305-782-4422 

^^^^^^i^xjnedar^rnet^l^05-^^4389

LPN'S OR RN’S NEEDED — for 
part-time vveekdays and vveekends. 
1-3 & 3-11 shifts. Call befvveen 9 3 
vveekdays for appointment.

(717) 755-6454
(38-45)H_____________________

► Į Skaitykit ir platinkit 
H D I R V Ą

Most Ethnics or Nationality groups 
came to the U.S. to avoid dictator- 

tyranny and political oppres- 
sion. Donald Lukens has been closely 
linked to Tongsun Park suspected of 
being linked vvith the Korean Intel- 
ligence in Washington. He denies the 
charges. We need more “Human 
Rights” and not less in the U.S. and 
the World.

Statė Auditor Thomas E. Fergu
son charged that his Republican op- 
ponent, Donald E. Lukens. “in the 
lašt tvvo years has sėt the vvorst at- 
tendance and voting records in the 
Ohio Senate.”

“Senator Lukens has the dubious 
distinction of being lašt in recorded 
activities of the Ohio Senate.” Fer
guson said. “He vvas thirty-third 
amon'g 33 senators in attendance in 
1977 and 1978 — having been re
corded as absent a totai of 50 days 
out of 159 davs of Senate sessions. 
He missed 325 out of 931 Senate 
roll calls — again, the vvorst record 
in the Senate."

“I believe it is vitally important 
that the voters be made avvare of 
my opponent’s public record,” Fergu
son said. "I believe that if a person 
seeks and is elected to public office. 
the he should be obligated to carry 
out his duties. As a senator, my op
ponent’s job vvas to be in the Senate 
chambers during sessions and at 
hearings of the committees to vvhich 
he vvas assigned.”

“I believe Senator Lukens’ high 
absentee rate and low productivity 
demonstrates his approach to public 
office and his- responsibilities, “Fer
guson said. Ferguson said Lukens' 
attendance at hearings of 
tees he served on 
percent.

From November 
toher 1977, Lukens 
cent of his campaign funds from 
groups and individuals out of Ohio. 
He flevv to Korea on a number of 
occasions.

The Nationalities For Ferguson is 
urging the re-election of Democrat 
Statė Auditor Thomas E. Ferguson. 
Be sure vvith Ferguson. Keep the in- 
fuence of the Korean ~ 
ligence Agency out of 
ment.

Republican Franklin 
cutor George Smith has charged Statė 
Auditoj Thomas E. Ferguson vvith 
misconduct in public office. Although 
he vvas granted $28,000 by the Statė 
Controlling Board to have the Statė 
Highvvay Patrol investigate these 
charges, he refused the money or 
help of the Statė Highvvay Patrol 
and refused to appoint a special im- 
partial prosecutor to make a fair in- 
vestigation. This indicates to many 
that he is on a political vvitchhunt 
to win votes for his election as At- 
torney General. Ferguson is encour- 
aging and vvelcoming an investigation 
of his office. He has requested and 
received the approval of the Statė 
Controlling Board to spend $48,000 
for the independent audit of the 
Statė Auditor’s Office by a private 
accounting firm. Stop vvitchhunting 
and the “Dirty Tricks of Watergate". 
Re-elect Democrat Thomas E. Fer
guson.

commit-
averaged onlv 61

of 1976 until Oc- 
received 89.9 per-

Central Intel- 
Ohio Govern-

County Prose-

that he gavę 34 of a million dol- 
to members of Congress includ- 
Donald Lukens. Lukens denies 
charges. Who’s lying? Severai 
Congressmen have already been 

convicted and sentenced for receiv
ing pavments from Tongsun Park.

Lukens campaign manager vvas the 
Chairman of a special committee of 
campaign aidės for the Presidential 
Committee to re-elect Richard Nix- 
on. His group vvas known to the Na- 
tional Press as the “Attack Group”. 
His group met daily at 9:15 A.M. in 
the White House to plan campaign 
strategy and reported directly to 
Charles Colson and the others that 
were later convicted of obstructing 
Watergate Justice and imprisoned.

Nationalities for Ferguson, Joseph Kocab, Sec’y., 
, 4501 Cullen Drive, Cleveland, Ohio 44105

Paid for by the Friends of Ferguson, Ray Levvis, Chm n., 
34$ E. Lincoln Way, Lisbon, Ohio
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Apskrities kontrolierius Vincent C. Campanella kandida
tuoja ketverių metų terminui i tą pačią vietą. Jo Įstaigoje dirba 
Roma Tatarūnienė, Ilona Rinkutė, Rožė Neimanaitė ir Juozas 
Stempužis, kuris yra asmeninių mokesčių departamento admi
nistratorius.

VOTE FOR IX]

VINCENT C.
CAMPANELLA

CUYAHOGA COUNTY AUDITOR

Tuesday, November 7th.
VINCENT C. CAMPANELLA has proven that he is the best man for the job.
VINCENT C. CAMPANELLA, as County Auditor, has collected more than $1’A million 
dollars from delinąuent property owners and mortgage companies.

VINCENT C. CAMPANELLA, by showing toughness, managed to collect $33 million dol
lars in back taxes from Penn Centrai Railroad.

VINCENT C. CAMPANELLA is best at keep ing low tax rates. for the average citizen and 
elderly citizens with the homestead exemption and utility discount programs.

VINCENT C. CAMPANELLA is able to serve all taxpayers of different languages, because 
he employs many people of ethnic origin.

We urge you to give a UNITED N ATIO NATIES vote to VINCENT C. CAMPA
NELLA on Tuesday, November 7th.

Nationalities Committee for Vincent C. Campanella, Frances Tesny, Chairperson.

DEŠIMTASIS ABITURIENTU PRISTATYMAS 

CLEVELANDE
š. m. spalio 14 d. Lietuviu 

namuose buvo pristatyti 
šiais metais baigę gimnazi
jas abiturientai. Pristaty
mą organizavo LB Ohio 

MINTYS IR 
ŽODŽIAI
V. KAVALIŪNAS

ŽODŽIŲ TAMSA IR 
TYLOS GELMĖS

žmogus pirmiau išmoks-
ta kalbėti negu mąstyti. O 
ir vėliau jis kartais kalba 
tiek daug, jog mąstyti ne
beturi laiko. Tada jis ir ne
mąsto, o tik kalba. — Kalba 
nemąstydamas. Ir kalba net 
ir tada, kai nieko neturi pa
sakyti ir kai iš jo žodžių 
eina tamsa, aptemdydama 
kitų džiaugsmą ir pravirk- 
dydama jų sielą.

O kaip būtų gera, jei jis 
tada tylėtų! Tik tylėtų ... 
—Tyla labai dažnai daug 
daugiau pasako negu žo
džiai. Kokia gili ir prasmin
ga tyla prieš aušrą, kai vos 
tik pradeda švisti rytų ho
rizontas ! Ir vasaros sekma
dienio vidurdienį — kokia 
tyla ir ramybė žaliuojančio
je žemėje, susiliejančioje su 
žydru dangaus skliautu! Ir 
kiek daug ji pasako!..

Ir žmogaus vidaus pasau
lis — jo siela. Kokia pras
minga šviesa ji atsisklei
džia tylinčių akių žvilgsniu 
ir tylos aidesiais spinduliuo
jančiu veidu!

Tyla ... Jos prasmės gel
mės neišmatuojamos.

Apygarda. Parengimą ir 
programą pravedė komite
tas sudarytas iš jaunimo, 
būtent: R. Aukštuolis, Z. 
Kripavičiūtė, 0. Palubins
kaitė, L. Jokūbaitis ir K. 
Petraitis. Komitetą globojo 
Ohio apygardos vicepirmi
ninkė visuomeniniams rei
kalams 0. Jokūbaitienė.

Prie garbės stalo buvo 
pakviesti ir pristatyti šie 
abiturientai: E. Bliumenta- 
lis, D. Čepaitė, N. Čepas, R. 
Gasiūnaitė, L. Janavičiūtė,
D. Kazėnas, T. Kijauskas,
E. Kižys, D. Miškinytė, D. 
Motiejūnaitė, J. Rūkštelytė, 

Grupė clevelandiečių abiturientų pristatymo baliuje spalio 14 d. Lietuvių namuose. Pir
moje eilėje iš kairės: D. Motiejūnaitė, D. Čepaitė, R. Jonaitytė, D. Miškinytė, R. Staniškytė, J. 
Rūkštelytė ir D. Petukauskaitė. Antroje eilėje: N. Čepas, E. Bliumentalis, A. Sušinskaš, D. 
Kazėnas, E. Kižys. J. Garlos nuotr.

R. Staniškytė, A. Sušins- 
kas, L. Čėsna, R. Jonaitytė 
ir D. Petukauskaitė. Viso 16 
abiturientų. Manoma, kad 
baigusių gimnazijas galėjo 
būti daugiau nes čia pami
nėti tik tie, kurie užsiregis
travo pristatymui. Visi abi
turientai jau įstojo į univer
sitetus siekti aukštojo mok
slo.

Abiturientus pasveikino 
momentui pritaikytu žodžiu 
LB Ohio apygardos pirm. J. 
Virbalis. Tėvų vardu mok. 
A. Miškinienė sveikindama, 
ypatingai, gražių minčių 
pasakė jaunimui siekian
čiam aukštesnio mokslo. 
Abiturientų vardu trumpą 
žodį tarė E. Kižys.

Meninę programą atliko 
Angelytė Karaliūtė, nepa

prastais gabumais pasižy
minti pianistė, paskambin
dama keletą dalykų ir D. 
Miškinytė su fleita. Abi me
nininkės buvo labai šiltai 
publikos priimtos. Progra
mą pranešinėjo R. Aukštuo
lis. Baigiamąjį žodį tarė O. 
Jokūbaitienė, dėkodama vi
siems prisidėjusiems prie 
parengimo, kurių buvo pa
minėta gana daug. Toliau 
sekė vaišės — šilta vakarie
nė, gėrimai, šokiai geram 
orkestrui grojant ir t.t. Sve
čių atsilankė neperdaugiau- 
sia (100-120). Daug kas ir 
nežinojo, kad bus tokia ge
ra programa. Nebuvo pa
kankamo pagarsinimo, (kk)

• Jonas Nasvytis, Ohio 
lietuvių demokratų pirmi

ninkas, praeitą savaitę su 
šimtu demokratų iš Ohio 
valstijos buvo priimtas Bal
tuose rūmuose prezidento 
Carterio ir jo asistentų. Pa- 
sinauduodamas šia proga, J. 
Nasvytis prezidentui įteikė 
laišką, primindamas lietu
vių disidento Viktoro Pet
kaus nuteisimą, prašyda
mas padėti jam, o taip pat 
pagelbėti susijungti išskir
tom šeimom, nurodydamas 
atvejus, kai žmonai nelei
džiama atvykti pas vyrą į 
JA V iš okup. Lietuvos.

• George Voinovich, cle- 
velandiečiams lietuviams 
gerai pažįstamas, kaip mū
sų geras bičiulis, būdamas 
slovėnų-serbų kilmės, labai 
gerai supranta tautybių pa
dėtį ir yra kovotojas už tau
tų išlaisvinimą iš po komu
nistų jungo, dabar su gu
bernatoriumi James A. 
Rhodes kandidatuoja res
publikonų sąraše į Ohio Lt. 
gubernatoriaus postą.

Gub. Rhodes jį laiko ge
riausiai tinkamu asmeniu į 
šį postą.
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CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENOS
Šeštadienį, spalio 28 d. 7 vai. vak.

DIEVO MOTINOS N. P. PARAPIJOS SALĖJE

RIČARDO DAUNORO 
KONCERTAS

/

buv. Vilniaus operos solistąs-baritonas 1976 m. atsiskyręs 
nuo tarybinio ansamblio ir pasilikęs laisvajame pasaulyje, 
sėkmingai koncertavęs Vak. Europoje, Kanadoje, JAV ir 
Australijoje, padainuos lietuvių kompozitorių, klasikinių 
dainų ir operų arijų.

Po koncerto malonus pobūvis, vaišės ir pasilinksmi
nimas grojant R. STRIMAIČIO orkestrui.

Salėje vietos numeruotos. Bilietų kainos: 6, 5, 4, 3, 2 
dol. Bilietus iš anksto platina ir vietas rezervuoja:

J. Malskis (486-9165)
R. Tatarūnienė (531-5924)
VI. Bacevičius (481-1016)

Norintieji dalyvauti vaišėse (6 dol. asmeniui) pra
neša iš anksto bilietų platintojams iki spalio 25 d.

piet — Kultūrinė popietė „Ir 
atskrido juodas varnas ...”, ra
šytojas Antanas Gustaitis ir 
Clevelando Vyrų Oktetas, vad. 
Ryto Babicko.

• VASARIO 11 D., 4 vai. 
popiet — Kultūrinė popietė 
„Mylėsi Lietuvą iš tolo ...”, 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Clevelando „Nerija”, vad.' 
Ritos Kliorienės.

• VASARIO 24 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komitetas.

• KOVO 11 D., 4 vai. popiet
— Kultūrinė popietė, Birutės, 
Antano ir Vytauto Smetonų 
koncertas.

• BALANDŽIO 29 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv. 
Kazimierio lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.
• GEGUŽĖS 19 D, 7 vai. vak.
— Poezijos vakaras „Šaukiu aš 
tautą...” — vad. poetas Balys 
Auginąs.

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER ŠHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel.': 
486-4240.

EXPERIENCED 
OFFSET STRIPPER 

Full-time position (second shift) 
open. Mušt be fully qualified for 4 
color work.

This position offers excellent salary 
as well as an attractive benefits 
program.

1635 Coining Drive 
Toledo, Ohio 

Phone: 419-476-9101 
FOR AN 1NTERV1EW 

(42-44)

SEKMADIENĮ, SPALIO 29 D. NUO 11 IKI 6 VAL VAK. TOJE PAT SALĖJE

DAILĖS DARBŲ PARODA
Daugybė dailių paveikslų, turtingos gintaro dirbinių kolekcijos, medžio 

drožinių, audinių, rankdarbių, lietuviškų knygų ir plokštelių gausybė.

Įėjimas — auka.

Dienų rengėja LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CLEVELANDO 
APYLINKĖ j

• 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.

WANTED JOURNEYMEN
TOOL AND 

DIEMAKERS
Immediate openings for journeyman 
tool and makers or plaslic molds. 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance.
Excellent wages and fringe benefits 
plūs cost living allowance. Send re
sume or apply at
LITEMETAL DICAST DIV.

HAYES ALBION CORP.
1927 Wildwood Avė.

Jackson, Michigan 49202 
517-787-7173

Equal Opportunity Fmployer 
 (42-44)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

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

• LAPKRIČIO 4 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ir balius 
Lietuvių namuose.
• LAPKRIČIO 11 D. Žalgi

rio šaulių kuopos parengimas 
Naujos parapijos salėje.

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

• LAPKRIČIO 18 D. Lietu
vos kariuomenės šventės mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Rengia LKVS „Ramovė”

• LAPKRIČIO 19 D. 4 vai. 
po pietų Naujos parapijos au
ditorijoje Grandinėlės atsisvei
kinimo koncertas prieš išvyk
stant į Australiją.
• GRUODŽIO 2-3D. Rimo 

Laniausko Meno paroda Lie
tuvių Namuose. Ruošia Korp! 
Giedra.

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas — operos solistės 
Dana Stankaitytė ir Aldona 
Stempužienė-Švedienė.

• Gruodžio 10 D., 4 vai. 
popiet — Kultūrinė popietė 
„Užburtas žodis” — akt. Jonas 
Kelečius.

• GRUODŽIO 17 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

• SAUSIO 21 D., 4 vai. po-

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲc.

61/ (Z/ įnešus $1,000 
/2/0 mėnesių

įnešus $1.000
48 mėnesiams

NUOŠIMTI

PAŽYMĖJIMUS

60 / OI įnešus $1,000 
Z t /O 30 mėnesių

7
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*4%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

T
už santaupas, išimtas iš pažymė-

įnešus $1,000
72 mėnesiams

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

LATVIAN ROOF1NG
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

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

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

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

du kartus metuose.
SANTAUPŲ Sz^SKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.

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

EŠE£

14406 Cedar Avė. 
381-4280
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• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus rengtas Dirvai pa
remti balius davė pelno 600 
dol., kuriuos valdyba Įteikė 
Dirvai.

Nuoširdžiai dėkojame už

s s

paramą.

• Audra Muliolytė — ga
vusi St. Anselm parapijos

Čia įvyks Dirvos koncertas...

Šiame gražiame pastate, puikioje teatro salėje, gruddžio 3 d. 4 vai. p. p. įvyks Dirvos 
koncertas, kurio programą atliks solistės Dana Stankaitytė ir Aldona Stempužienė-Švedienė. 
Tai Reginos Aukštesnioji mokykla (1857 So. Green Rd., South Euclid), prie Notre Dame 
universiteto, tarp Mayfield Rd. ir Cedar Rd.

Mokyklai vadovauja katalikų Notre Dame vienuolės. Šalia aukštai pastatyto mokslo, dis
ciplinos, daug dėmesio skiriama menams, ypač muzikai. Mokinės turi sąlygas mokintis forte- 
piono, dainuoti chore, groti orkestre. Kiekvienais metais savo puikioj auditorijoj duoda kalėdinį 
koncertą ir operetę ”musical”, kur mokinės turi progos išbandyti savo teatralinius ir muzikos 
talentus.

B OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJOS J
| METINIS SUSIRINKIMAS

Į Įvyks š. m. lapkričio 4 d., 6 vai. vak.
į LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 ST., CLEVELANDE. į 

| Susirinkimo-pobūvio metus bus įteikta š. m. O.L.G.D. Kultūrinė premija. ]

Į Meninę programą atliks Vilniaus dramos teatro aktorius JUO- J
E ZAS PALUBINSKAS. j

I PRADŽIA — 7:30 VAL. VAK. ]

Clevelando lietuvių visuomenė kviečiama pobūvyje dalyvauti. Vakarie- J 
Į nės kaina $15.00 asmeniui, studentams — $10.00. Stalus galima užsisakyti iš 
g anksto paskambinus p. R. Čepulienei tel. 942-8402 ar p. A. Mąurutienei tel. j 
E 731-1012.
K O.L.G.D. VALDYBA '1

stipendiją, baigė Notre 
Dame Academy ir dabar 
studijuoja Computer Sci- 
ences Cleveland Statė Uni
versitete, kur pasižymėjo 
gaudama C.S.U. Presiden- 
tial Scholarship Award.

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

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas colonial mū

rinis namas už E. 200 gat
vės. Pilnas rūsys, 1ĮZ> vo
nios, valgomasis kambarys, 
2 mašinų garažas. Puikiame 
stovyje. Skambinti telefonu 
951-2123.

Justine 
HILLTOP REALTY

(41-43)

• Ester Szarka vadovau
ja Įvairių tautybių atstovų 
grupei, kuri remia, kad lap
kričio 7 balsavime būtų pri
imtas Issue 3, sveikatos ir 
žmonių aptarnavimo po
tvarkis. Ji, dirbdama tauty
bių centre, padeda imigran
tams Įvairiuose socialiniuo
se reikaluose ir kviečia vi
sus balsuoti už Issue 3.

REIKALINGA senesnio 
amžiaus moteris, kuri su
tiktų gyventi ir padaryti 
valgi vyresnio amžiaus as
meniui. Skambinti telefonu: 
663-4278.

PAIEŠKOMA
8 valandom palaikyti 

draugystę su senesnio am
žiaus moterim. Rekomenda
cijos reikalingos. Skambin
ti rytais: 442-4376.

PARDUODAMOS gero 
cukringumo concord vynuo
gės prisiskinant. Bušelis 3 
doleriai. Bušelinių dėžių ga
lima pasiskolinti vietoje (ir 
tonomis perkant), 2591 Mc 
Mackin Road, N. Madison, 
Ohio. Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis Į Giedrę Ki- 
jauskienę Clevelande telef. 
531-8413.

W| NATIONWIDE 
H 1INSURANCE

Nat>onywide is on your »fde

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

MACHINIST
MUŠT BE EXPERIENCED ABLE TO 

SĖT ŲP AND OPERATE. 
DAYS, HOURLY RATE.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

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

(34-43)



DIRVA
• Lietuviu; Skautų Sąjun

ga per Tarybos pirmininkę 
vs Lilę Milukienę atsiuntė 
Dirvai paremti auką 75 dol., 
dėkojant už Dirvoje spaus
dinamas informacijas apie 
skautų veiklą.

Nuoširdžiai dėkojame už 
auką.

• Leonas Petronis, gyv. 
Dearborn Hts., Mich., per 
ALT S-gos Detroito skyr. 
pirm. J. Švobą, įteikė Dirvai 
paremti 100 dol. prašyda
mas įrašyti į Vilties drau
gija.

L. Petronis yra naujas 
Dirvos skaitytojas ir gavęs 
ją susipažinimui pamėgo ir 
nutarė įsijungti į jos leidė
jų šeimą.

Sveikiname naująjį Vil
ties narį ir šimtininką.

• John Kancevičius, gyv. 
Lawrence, Mass., nuoširdus 
Dirvos rėmėjas, siųsdamas 
auką 130 dol. pastebi, kad 
jam dovanų nereikia, svar
bu, kad Dirva ir toliau eitų 
ir būtų stipri.

Nuoširdžiai dėkojame už 
auką.

• JAV LB VHI-sios Ta
rybos trečioji sesija įvyks 
š. m. lapkričio 18-19 dieno
mis Washington, D. C., 
Shoreham-America viešbu
čio patalpose. Tarybos sesi
ją šaukia jos Prezidiumas, 
o globoja Washingtono LB 
apylinkės valdyba, kuriai 
pirmininkauja dr. Saulius 
Naujokaitis. Tarybos sesi
jos ruošos reikalais šiomis 
dienomis Washingtone lan
kėsi Tarybos prezidiumo se
kretorius adv. Algirdas šir (42-44)

GENOVAITEI ŽIDONIENEI 
mirus, vyrą MYKOLĄ ŽIDONĮ ir dukras, 
LTJOLĘ ir Dr.GENOVAITĘ su šeima, bei 

kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Magdalena ir Jonas Miškiniai 
Aldona ir Raimundas Kiršteinai 
Kazimiera ir Kęstutis Miškiniai 
Aldona ir Vytenis Miškiniai

A. A.

PRANUI DRUKTEINIUI

Lietuvoje mirus, jo sūnui Dr. EDMUN-

DUI DRUKTEINIUI, dukterims JADVYGAI
• —--- • ----------

KONTRIMIENEI, GENEI LIAUGAUDIE-

NEI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą

vaitis iš Clevelando, kuris 
su dr. Naujokaičiu ir vieš
bučio vadovybe aptarė po
sėdžių patalpų, nakvynių ir 
iškilmingo banketo reika
lus.

• Kun. K. Pugevičiaus 
laišką redakcijai atspausdi
no ”U. S. News & World Re- 
port” š. m. spalio 16 d. lai
doje. Laiške argumentuoja
ma į minėtame žurnale R. 
Knight straipsnyje esantį 
teigimą, kad ”kelios mažos 
grupės Pabaltijo valstybėse 
dar vis pasisako už nepri
klausomybę nuo Sov. Sąjun
gos”. Kun. Pugevičius klau
sia kaip amerikietis žurna
listas, įsileistas trumpam į 
Pabaltijį ir nuolat saugo
mas, gali surinkti davinius 
ir gauti teisingą atsakymą 
į pastatytą klausimą ”Ar 
pritari n e p riklausomybei 
nuo Sov. Sąjungos?”

• Rimas česonis, JAV LB 
Krašto valdybos vicepirm., 
paruošė ir LB apylinkėms 
išsiuntinėjo lietuviškos pe
riodinės spaudos kainoraštį 
su prenumeratos užsisaky
mo lapeliais. Spaudos vajus 
tęsiasi iki š. m. gruodžio 31 
d. Tautiečiai yra raginami 
per LB apylinkių valdybas 
užsisakyti laikraščius ir 
žurnalus, o taip pat įteikti 
auką lietuviškos spaudos 
parėmimui.

TRUCK DRIVERS
0WNER OPERATORS 

with tractor & refrigerated trailer. 
On permanent lease to deliver frozen 
foods to III., Ind., Mich., & Ohio from 
Chicago.

312-798-3031

V. Gudienė ir dukterys

PARAMA DIRVAI

10.00

10.00

5.00

10.00
5.00
5.00
2.00
5.00

5.00

Atsiliepdami į mūsų pra
šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
B. Maželis, Cleveland .... 10.00
Dr. J. Gedaugas,

Santa Monica ............. 5.00
P. Karosas, New Britain 10.00
M. Žymantienė,

Los Angeles ................  2.00
M. Preikšaitis, Los Angeles 5.00
A. Johansonas, Cleveland 3.00
H. Kemeklis,

Lagūna Niguel .
A. Garbaliauskas,

Melrose Park ........... 5.00
B. Raila, Los Angeles ... .10.00
J. Šepetys, Detroit........ 10.00
S. Skučienė,

Pompano Beach ........  5.00
K. Dūlys, Crownsville ..10.00
V. Šeštokas. Los Angeles 10.00
J. Rukšėnienė,

Los Angeles .
A. Baltrukonis,

Fairview Park............. 2.00
D. Senikienė, Monticello 10.00
K. Bačauskas,

Woodhaven ............... 10.00
P. Vaičaitis, Largo ........ 15.00
A. Ambrazienė, Cleveland 5.00
Dr. S. Paulauskis,

Quincy.........
Dr. P. Švarcas,

Mascoutah.....................20.00
B. Malcanas, Cleveland .. 5.00
M. Sims, Detroit............. 10.00
J. Kancevičius,

Lawrence.................... 130.00
I. Kučiauskas, Baltimore 5.00
P. Sideravičius, Cicero .. 3.00
J. Liorentas, Hollywood .. 5.00
K. Žukauskas,

Beverly Shores............. 20.00
J. Kazėnas, Cleveland .. 5.00
S. Bartkus, Detroit......... 20.00
V. Alantas, Detroit............ 5.00
V. Kecorius, Toronto . .. .15.00
K. Mažonas, Parma.........
J. Lesčinskas, Detroit ....
K. Laukaitis, Hinsdale ..
S. Sližys, Dearborn Hts.
J. Širka, Chicago.............
J. Vadopalas,

Westchester .................20.00
A. Puskepalaitis, Boston 10.00
K. Kiznis, Richmond Hill 5.00
Dr. L. O. Griniūtė,

Chicago.......................  10.00
A. Misiūnas, Detroit ....10.00
K. Palubinskas, Cleveland 5.00
Dr. J. Kriaučiūnas,

Putnam ........................ 10.00
J. Kazickas, Greenwich 10.00
M. Aglinski, Pittsburgh 5.00
Dr. B. ir B. Kasakaičiai,

Chicago ........................ 20.00
A. Vaišnys, Los Angeles 10.00
A. Dovydaitis,

St. Petersburg
E. Bartkus,

Beverly Shores............. 10.00
J. Daunoras, Oak Lawn 20.00
J. Kregždė, Cincinnati .. 5.00
J. Švarcas, Wickliffe ....10.00
Dr. R. Teisman, De Kalb 5.00
V. Mažeika, Park Ridge 10.00 
Dr. R. Sakalas,

Vero Beach .................10.00
J. Staškus, Yonkers .... 2.00
Ch. Cheleden, Phila.........25.00
O. Dailidienė, Cleveland 20.00
A. Simontis, Lakewood .. 10.00
G. Galinauskas,

Dorchester.................... 5.00
V. Civinskas, Cleveland 25.00
J. Juodis, St. Petersburg 5.00
R. Grybauskas, Baltimore 2.00
Dr. S. ir dr. G. Matai, '

Independence ............. 20.00 '
Dr. R. Sidrys, Streator .. 15.00
Dr. M. Kavolis, Joliet .... 7.00
V. Urbonas,

St. Petersburg ............. 10.00 ,
K. Špakauskas, Phila.......... 5.00
A. Muliolis, Euclid...........10.00 R. Žymantaitė ....
A. Šova, Crown Point .... 5.00 j. Nurka, Hartford
S. Skorupskas, J. Kučinskas,

W. Bloomfield ............. 2.00 Miami Beach.................10.00

20.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

10.00

Dr. A. Kisielius, Sidney 20.00 
A. Plateris, Bethesda ... .10.00
J. Rekašius, Chicago .... 10.00 
J. Petrauskas, Detroit .. 5.00 
J. Mockus, Yucaipa.........10.00
A. Valiulis, Los Angeles .. 5.00 
J. Audėnas, Ozone Park 5.00
I. Vasyliūnas, Somerville 5.00
L. Lendraitis, Boston .... 10.00 
V. Tomkus, Juno Beach 20.00 
A. Mičiulis,

Richmond Hill 
E. Variakojis,

St. Petersburg Beach 10.00
I. Jakštys, Chicago.......... 5.00
V. Džigas, Omaha ..........10.00
P. Dabkus, Toronto.........10.00
V. Jankūnas, Rochester 10.00
A. Andriušis, Dorchester 10.00 
A. Arūnas, Woodhaven .. 
S. Lūšys, Braintree.........
I. Verbyla, Cleveland .... 
A. Barčas, Elmhurst .... 
P. Sidzikauskas, San Jose
J. Mingaila, Delran.........
W. Židžiūnas, Centerville
P. Rudaitis, Miami.........
P. Naujokaitis, River Edge 2.00 
V. Mažeikienė,

Lake Zurich .................25.00
O. Pavilčienė, Chicago .. 5.00 
A. Ereminas, Thomaston 5.00 
S. Mačys, Cleveland .... 10.00 
Z. Obelenis,

Richmond Hts.
Dr. J. Stankaitis,

Chesterland .................15.00
E. Donohue, Woodhaven 10.00 
N. Linkus, Miami Beach 5.00 
S. Virpša, Chicago ......... 5.00
Dr. kun. P. Ragažinskas,

Centrai.......................... 25.00
I. Jonaitienė, Euclid .... 5.00
K. Titas, Cleveland......... 2.00
K. N. Matijošaitis-Mattis,

Los Angeles .................20.00
J. Vizbaras, Boston......... 5.00
E. Vaitkus, Stratford ....10.00 
A. Sederavičius, Omaha .. 8.00
J. Balys, Silver Spring . . 5.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Palos Park.................... 25.00
A. Dagilis, Westland ... .10.00 
Dr. V. Bložė, Strongsville 20.00
M. Vitkus, Bay Harbor .. 5.00
K. Siliūnas, Flushing ... .10.00 
V. Čiurlionis, Euclid .... 5.00
P, Stakauskas,

Hot Springs ................ 5.00
J. Kuprionis, Van Nuys 5.00 
Dr. A. Martus,

Chesterland .................20.00
B. Flynn, Madeira ......... 5.00
S. Petokas, Chicago.........10.00
V. Čyvas, Cleveland .... 5.00 
M. Baliutavičius,

Valencia.......
K. Račkauskas,

Richmond Hill............. 7.00
I. Janavičius, Cleveland 2.00
R. Grybauskas, Baltimore 2.00
L. Juodikis, Chicago ....

Sirvydas, Nashua .... 
Skipitienė, Chicago .. 
Nagevičius, Cleveland 
Sirgėdas, Cleveland ..

J. Grėbliauskas,
Chicago .......................

J. Kalnietis, Baltimore .. 
B. Burba, Dearborn .... 
J. Bortkevičius,

Woodhaven .................10.00
J. Miškinis, Rochester .. 5.00 
J. Gliaudą, West Covina 10.00
I. Grigaliūnaitė, Euclid .. 5.00
S. Melsbakas, Cleveland 5.00
V. Gruzdys, Euclid.........10.00
B. Snarskis, Brecksville . .10.00
J. Staniškis, Baltimore .. 10.00
T. Juodvalkis, Columbus 20.00 
J. Strazdas, Woodhaven 5.00 
A. Sukauskasj Dearborn 10.00 
V. Petrauskas, N. Chicago 10.00

Prel. J. Kučingis,
Los Angeles 

J. Bagdanskis, 
Lake Geneva

20.00

V. 
L. 
L.
V.

7.00
10.00
2.00
2.00
5.00

7.00
5.00

10.00

25.00

5.00
36.00
5.00

J. Smailys, Omaha......... 5.00
J. Weisbecker,

Melbourne Beach .... 5.00
A. Milūnas, 

Downers Grove ......... 5.00
V. Gftdliauskas, 

Ridgewood................... 5.00
Pr. Damijonaitis,

Cranford.......................10.00
S. Jankauskas,

Rocky River................20.00
T. Tallat-Kelpša,

Cream Ridge................20.00
A. Šležas, Dorchester .... 5.00
J. Slivinskas, Waterbury 5.00 
F. Lapinskas, S. Windsor 2.00 
A. Mackuvienė, Euclid . .20.00 
A. Jucėnas, Centerville .. 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ĮVERTINTAS LIETUVIS 
CHEMIKAS

Rugsėjo 10-15 dienomis 
Floridoje, Miami Beach, 
įvyko Amerikos Chemikų 
metinis suvažiavimas. Tai 
buvo vienas iš didžiausiųjų 
bet kada įvykusių šio krašto 
chemikų suvažiavimų. Jo 
programa buvo suskirstyta 
daugiau kaip į dvidešimt 
septynias sekcijas ir apėmė 
daugelį chemijos šakų. Bu
vo skaityta ir diskutuota ir 
daugybė paskaitų.

Šiame didžiuliame ir la
bai reikšmingame suvažia
vime dalyvavo chemijos 
mokslo atstovų iš įvairių 
pasaulio kraštų. Jame Ne- 
braskos universiteto dele
guotas dalyvavo ir lietuvis 
chemikas (buvęs clevelan- 
dietis) dr. Arūnas Kavaliū
nas. Jis čia atstovavo savo 

. universitetui ir skaitė pa
skaitą. Jo paskaitos, susiju
sios su jo tyrinėjimais, te
ma: Preparation and Stu- 
dy of Highly Reactive 
Niekei, Palladium and Pla- 
tinum Metai Powders.

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
HELP to work & live in sunny Flo
rida. FLORIDA ENGRAV1NG SHOP. 
needs 1 skilled 3-D engraver and I 
toolmaker. Minimum of 5 years ex- 
perience. Permanent positions. Cre- 
dentials reg. AEROMARK CORP 
1595 Northvvest First Court, Boca 
Raton, Fla. 33432. 305-395-3320.

(42-43)

NEEDED

DEUTZ E.NGINE 
MECHANICS 

WISCONSIN MECHANICS 
INGERSOL — RAND 

COMPRESSOR 
MECHANIC

AND

lst CLASS FABRICATORS
GOOD BENEFITS 

Call Willie
HARLEY INDUSTRIES

4127 W. 12th St.
Houston Texas 77055 

713-686-8621
(36-45)

MAINTENANCE 
MECHANIC

Mature person required for trouble- 
shooting and maintenance on special 
purpose production machines. Appli- 
cant should have good machine main
tenance exp.. with sorne knowledge of 
hydraulic or pneumatic systems.

SUPERIOR BRUSH CO.
3453 West 140 St.

Cleveland, Ohio
Apply between 9-11 a. m, and 

1-3 p. m.
An Equal Opportunity Employer 

(39-45)
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