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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PO VOKIEČIŲ RINKIMŲ
SOCIALDEMOKRATŲ - LIBERALŲ KOALICIJA

Pradėjus aiškėti pra
eito sekmadienio Vokie
tijos federalinio seimo 
rinkimų rezultatams, iš 
pradžių atrodė, kad 
krikščionys demokratai 
praves tiek pat savo at
stovų, kiek abi kitos par
tijos — socialdemo
kratai ir liberalai kar
tu kas reikštų kancle
rio Kiesingerio pasiliki
mą valdžioje dar ketu
riems metams. Tais spė
jimais pasiremdamas 
prezidentas Nixonas net 
pasiuntė sveikinimo te
legramą Kiesingeriui. 
Tačiau vėliau paaiškėjo, 
kad rinkimų rezultatai 
daugiau atitiko anksty
vesniam viešosios nuo
monės tyrinėjimui negu 
iš pirmų davinių atrodė. 
Mat, mėnesįprieš rinki
mus viešosios nuomonės 
tyrinėtojams atrodė, kad 
socialdemokratų populia
rumas tiek pakilo, kad 
jie gali iš rinkimų išeiti 
didžiausia partija. Iš tik 
ro jie surinko apie 3,5% 
balsų daugiau, tačiau ne 
tiek krikščionių demo- 
i-ntų o^ckaiton, bet libe
ralų. Krikščionys demo
kratai neteko tik 1,6% 
per praėjusius rinkimus 
surinktų balsų, liberalai 
3,7%. Kaip matome arit
metika ne visai aiški, 
tai iš dalies dėl to, kad 
pagal vokiečių rinkimų 
nuostatus partija, kuri 
nesurenka daugiau kaip 
5% visų balsų negali iš 
viso į seimą pravesti sa
vo atstovų. Tokia parti
ja per šiuos rinkimus bu
vo tautinių demokratų — 
NDP -- vadovaujama 
Adolf von Thadden, pra
vardžiuojamo 'antrojo 
Adolfo', kuri laikoma na
cių ideologijos atgimimo 
sąjūdžiu.

Rašant šias eilutes at
rodė, kad krik. dem. su
rinko 46%visųbalsų, so
cialdemokratai — 43% 
laisvieji demokratai (li
beralai) netoli 6%ir NDP 
kiek per 4%. Seimo atsto 
vų krik. dem. turės 242, 
sočiai dem. - 222 ir libe
ralai 30, kas paskutinėm 
dviem partijom gali leis
ti sudaryti naują vyriau
sybę su 12 atstovų dau
guma. Savaime aišku, 
kad dar nėra visai išskir
ta ir kita galimybė, bū
tent, krik. dem. — libe
ralų koalicija. Pagaliau 
dar galimas ir 'didžio
sios koalicijos' iki spa
lio 20 d. dar valdančios 
kraštą, pratesimas. 
Prieš Pat rinkimus ta
čiau atrodė, kad social
demokratai ir liberalai 
mieliau sudarytų savo 
koaliciją, negu bandytų 
kurią nors kitą politi
nę galimybę.

Prileiskime, kad so
cialdemokratų vadas 
Willy Brandt iš tikro 
sudaro naują Vakarų Vo 
kieti jos vyriausybę, tap
damas jos kancleriu, o 
savo dabartinį postą už 
leisdamas užsienio rei
kalų ministerijos libe
ralų vadui Walter 
Scheel. Kuo skirtųsi jos 
politika nuo dabartinės

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

vyriausybės? Visų pir
ma reikia pastebėti, 
kad nepaisant 12 atsto
vų persvaros, nauja vy
riausybė būtų iš esmės 
mažumos vyriausybė, 
nes per rinkimus daugu
ma tautos pasirodė 
esanti daugiau linkusi į 
dešinę negu į kairę 
(krik. dem. irNDPsurin
ko absoliučią balsų dau
gumą), todėl nauja kairi 
koalicija turėtų būti 
palyginti labai santū
ri. Juo labiau, kad Vokie
tija pergyvena gerovės 
laikotarpį, kada niekas 
nenori didesnių permai
nų.

Jų nebus ir užsienio 
politikoje. Aplamai 
imant, krikščionys de
mokratai buvo linkę už 
glaudesnę-sąjungą su Va
karais, laukiant tolimes
nės įvykių raidos Rytuo
se. Grėsmė iš kiniečių 
pusės galėtų priversti 
Maskvą daugiau susi
rūpinti savo saugumu iš 
Vakarų pusės ir tuo pa
čiu, ko gero, padaryti 
kokių nuolaidų Vokieti
jos suvienijimo proble
moje. Kol tačiau tam lai
kas pribręs, krikščionys 
demokratai nenori pripa
žinti Rytų Vokietijos su
verenumo. Tuo tarpu so
cialdemokratai norėtų 
glaudesnių santykių su 
Rytų Vokietija, sutikda
mi su jo dabartiniu sta
tusu de facto. Kas gi lie
čia santykius su Sovie
tų Sąjunga ir jos sateli
tais, s.d. norėtų jų gali
mai geresnių, visai ne-

LIETUVOJ
KELIAUNINKAIS IŠ RUSUOS

Rugsėjo 11 d. TIESA 
rašė, kad "Šią vasarą 
Palangoje atostogavo 
230-250 tūkstančių žmo
nių (vaikų neskaičiuo
jant). Atskiromis dieno
mis poilsiautojų, ekskur
santų skaičius viršyda
vo šimtą tūkstančių. Ir 
tik kas šeštas buvo su 
atilsine (per profesinę 
sąjungą ir darbovietę 
tam tikromis sąlygomis 
įsigytu nakvynės ir mai
tinimosi bilietu. E.) Ki
ti — "laukiniai", auto- 
turistai. Jais kaip rei
kiant dar nebuvo rūpina
masi".

Galima suprasti, kad 
tokias minias kaip rei
kiant aprūpinti nebuvo 
lengva, kai užplūsta 85 
tūkstančiai (neskaičiuo
jant vaikų!) iš anksto ne 
užsisakę vietos... Ypač, 
kad šį vidurvasarį dar' 
sudegė senasis "Jūros" 
restoranas.

Kiekvienai vasarvie
tei toks vasarotojų skai
čius galėtų būti svajo
nė, o Palangai — tie
siog netikėčiausias lai
mikis, jei taip būtų ne 
rusiškoj - bolševikiš
ko j santvarkoj. Šiuo at

siekdami tarp Maskvos 
ir kitų Varšuvos pakto 
valstybių įvaryti kokį 
nors kylį. To paties 
siekdami, socialdemo
kratai, o ypač liberalai, 
sutinka su Oderio Nei
sės linija kaip nuolatine 
Vokietijos - Lenkijos sie
na, nes praktiškai ji jau 
egzistuoja ir jos pripa
žinimas galėtų sumažin
ti lenkų baimę ir tuo pa 
čiu palengvinti Vokieti
jos suvienijimą. Krikš
čionys demokratai tam 
priešinosi.

Sovietams toks nusi
statymas yra labai ma
lonus, nes. jis daugiau 
ar mažiau sutinka su da 
bar nusistovėjusia padė 
timi, kurią jie norėtų ir 
įteisinti. Už tat jie aiš
kiai ir parodė, kad norė
tų socialdemokratų bei 
liberalų koalicijos. Tai 
liudija ir greitas atsaky 
mas į vokiečių pasiū
lymą pasirašyti dekla
raciją apie atsisakymą 
nuo prievartos tarptau
tiniuose santykiuose. 
Sovietai labai mandagiai 
pasiūlė tuo reikalu tar
tis Maskvoje. Čia rei
kia pastebėti, kad tas 
vokiečių pasiūlymas bu
vo padarytas dar Kiesin
gerio koalicinės vyriau
sybės. Jos užsienio rei
kalų ministeris ir gali
mas naujas kancleris 
Willy Brandt prieš nau
ją žingsnį toliau šiame 
klausime visų pirma 
New Yorke pasitarė su 
JAV Valstybės Sekreto 
rium William Rogerš, 
norėdamas tuo pabrėžti 
ir savo ištikimybę Ame - 
rikai.

KNIBŽDA

veju, deja, šimtai tūks
tančių vasarotojų yra 
grečiau panašu į di
džiulį skėrių debesį, ku
riam praskridus lieka 
tik prišiukšlinta dykvie 
tė... Tuos iš visų Rusi
jos pakampių sugužėju 
sius svečius Palangoj 
reikia pamaitinti už rub
lius ir kapeikas iš vir
šaus nustatytomis kai
nomis, ir tai nei kiek 
nekelia tiekėjų entuziaz 
mo. Jei bando aprūpinti, 
tai tik todėl, kad įsaky
ta, kad ragina, o ne dėl 
kokios naudos. Bet tie 
gausūs svečiai, jei ne
atveža Lietuvon pagei
daujamos finansinės nau
dos tiek, kiek priderėtų, 
tai tikrai daug daugiau 
negu reikia užlieja ru
siško dažo ant Lietuvos 
veido.

Tai dedas ne tik Palan 
goj. Štai toks užkampis, 
kaip Palūšė (Ignalinos 
apylinkėse) šią vasarą 
buvo užplūstas "tūkstan
čių turistų iš įvairiau
sių Tarybų Sąjungos yie- 
tų", kaip rašė TIESA
rugsėjo 12 d. "Svečiams 
iš broliškųjų respubli
kų", sako, iš Palūšės

Brooklyne statomiems lietuvių kultūros namams, tėvų pranciškonų užpirktoje žemėje, rugsėjo 21 d. 
buvo padarytas pirmas žingsnis, pašventinant žemę. Nuotraukoje grupė asmenų, iškilmėse dalyvavusių. 
Iš kairės: tėvai pranciškonai dr. Gidžiūnas ir J. Liauba, Vliko pirm. dr. J.K. Valiūnas, J. Simutienė, 
Lietuvos gen. konsulas New Yorke A. Simutis, tėvas Andriekus, prel. J. Balkonas, arch, A. Tilius, pa
gal kurio paruoštų projektą bus statoma kultūros židinys ir LB Tarybos pirm, dr, P. Vilieišis,

L, Tamošaičio nuotrauka

Brooklyne pradedama Kultūros 
Židinio statyba

Lietuvos genera
linio konsulo Anice
to Simučio žodis 
lietuvių Kultūros Ži
dinio ir pranciškonų 
vienuolyno žemės 
pašventinimo iškil
mėse Brooklyne, N. 
Y.

Kai 1961 metais pran
ciškonai šventė dešimt
metį nuo įsikūrimo 
Brooklyne, tai tuometi
nis Lietuvos Generali
nis Konsulas New Yor
ke a.a. Jonas Budrys 
dėl ligos negalėdamas 
dalyvauti šventėje svei
kinimo rašte rašė:

"Atliekate didelius 
darbus — visi lietuviai 
turėtų ateiti Jums į pa
galbą".

Apie lietuvių kultūros 
židinį ir jaunimo cent
rą tuo metu buvo tik 
svajojama ir kalbama. 
Beveik aštuoneri me
tai praėjo ir tik šian
dien tos svajonės ir kal
bos virsta tikrove. Tu
rime garbę būti šio isto
rinio įvykio liudininkais 
ir dalyviais. Nepapras
tai daug darbo ir pastan 
gų padėta iš Lietuvos 
pranciškonų vadovybės 
pusės iki simbolinis ker
tinis akmuo galėjo būt 
padėtas būsimiems rū 
mams. Už jų užsimoji
mą ir dideles pastan
gas jiems priklauso vi- 

buvę suorganizuotos 89 
ekskursijos į Zarasus, 
Švenčionis, Anykščius, 
Kauną, Vilnių, ir apie 
keturi tūkstančiai tų tu
ristų buvę vežiojami val
timis Ginučių draustinio 
ežeruose ir ežerėliuo
se. Taigi visa Lietuva 
vasarą knibždėte knibž
da keliauninkais iš Ru
sijos. Jei tai būtų,pavyz
džiui, amerikiečiai, tai 
iš jų bent dolerių pri
siluptų, o "vyresnieji 
broliai" net ir rubliais 
šykščiai teužsimoka. 
Todėl, neskaičiuojant įsi
pareigojusių gyrėjų, nė 
negirdėt, kad kas nors 
Lietuvoj džiaugtųsi tokiu 
turizmo išsiplėtojimu. 

sų mūsų sveikinimai ir 
pagarba.

Bet simbolinis kerti
nio akmens pašventini
mas dar nereiškia, kad 
lietuvių kultūros židinį, 
jaunimo centrą ir pran
ciškonų vienuolyno rū
mus jau turime. Tam 
dar reiks gerokai daug-, 
aukų, nes Lietuvos pran 
ciškonai ryžosi šitam 
dideliam užsimojimui pa
sitikėdami, kad lietuviš
koji visuomenė suprantą 
tokio židinio reikalingu
mą ir jį dosniai savo 
aukomis parems.

Ir vis tik šia proga 
priminsiu, kad kultūros 
židinys New Yorko lie
tuviams ne nuo šiandien 
reikalingas. Kiekvienas 
lietuvis, kuris sielojasi 
lietuvių tautos ateitimi, 
lietuvių tautos išlikimu, 
jaučia lietuviško židinio 
reikalingumą. Bene 
prieš 20 metų dail. Jo
nynas bandė organizuoti 
lietuvių kultūros rūmus 
Brooklyne, lietuvių bend 
ruomenės vadovai irgi 
taip pat galvojo, bet prie 
konkrečių darbų nepajė
gė prieiti. Toks didelis 
užsimojimas negali bū
ti įgyvendintas vien tik 
laisvalaikius aukoti ga
linčių visuomenininkų 
pastangomis. Tokiam di
deliam uždaviniui atlik
ti reikalingi keli pilną 
laiką dirbantys asme
nys. Čia ir yra pagrin
dinė priežastis, kodėl 
ankstyvesnieji įvairių 
organizacijų ir asmenų 
svarstymai ir nedrąsūs 
bandymai nedavė vaisių. 
Mūsų sąlygose tik Lietu
vos pranciškonai tą gali 
įgyvendinti, nes tik jie 
turi išmokslintų žmo
nių galinčių tam skirti 
visą savo laiką ir visas 
pastangas.

Kas mums New Yor
ke primoj eilėj reikalin
ga? Mums verkiančiai 
reikalingas jaunimo 
centras. Neturėdamas 
tinkamų patalpų susibū- 
riavimams lietuviškasis 
jaunimas tolsta nuosavų 
jų, nuo lietuviškosios vi
suomenės.

Suaugusiems taipgi 
reikalingas lietuvių kul
tūros židinys, kuriame 
būtų patalpos netik susi
rinki mams, bėt ir lietu
viškai bibliotekai, archy
vams ir bendrai litu
anistikai.

Lietuviška knyga, lie
tuviškas raštas Ameri
koje kenčia netik nuo 
skaitytojų mažėjimo, bet 
ir nuo to, kad lietuviš
koji knyga kartais sun
kokai prieinama, sunkiai 
surandama. Lietuviška 
biblioteka ir lituanisti
kos platinimo centras tą 
problemą palengvins.

Pagaliau yra dar vie
nas labai svarbus užda
vinys -- tai lietuviškų 
archyvų ir knygų išsau
gojimas. Amerikoje 
miršta netik lietuvių pa
rapijos, bet ir lietuvių 
organizaijos bei jų va
dai. Kruopščiai rinkta 
medžiaga ir senos lie
tuviškos knygos neretai 
nueina į sąšlavynus, nes 
nėra kam jų saugoti. Mū
sų proseniai nesirūpino 
medžiagos išsaugojimu 
apie savo žygdarbius — 
apie juos sužinome iš 
svetimųjų šaltinių. Ne 
veltui poetas Maironis 
aimanavo: "Norėčiaupri
kelti bent vieną senelį 
iš kapų milžinų ir išgirs
ti nors vieną, bet gyvą 
žodelį iš senovės laikų". 
Pasirūpinkime, kad at
einančių kartų lietuvių 
poetams nereikėtų aima
nuoti ieškant žinių apie 
mūsų gyvenamuosius lai 
kus, apie lietuvių pėdsa
kus Amerikoje. Mes ti
kime, kad būsimasis lie 
tuvių Kultūros Židinys tą 
uždavinį atliks.

šiandien simboliniai 
padėtasis ir pašventin
tas kertinis būsimų 
pastatų akmuo yra pir
mas žingsnis, kuris pa 
lengvins Lietuvos pran
ciškonams tuos uždavi
nius atlikti. Bet vieni 
pranciškonai tų didelių 
užsimojimų nepajėgs at
likti, jei lietuvių visuo
menė netaps tų pastan
gų aktyve partnere.
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Lietuvos pardavimo dokumentai
šiais metais prisiminėm 

visą eilę gėdingų dokumen
tų, Kremliaus valdovų su 
Hitlerio patikėtiniais slaptai 
sudarytų prieš 30 metų. 
Tos dokumentų serijos gale 
pažvelgtina į dar tris, gy
viausiai parodančius, kaip 
anuomet buvo baigta 1939 
metų rugpiūčio 23 dieną 
pradėtoji Kremliaus vąldo- 
vų su naciais prekyba Lie
tuvos žemėmis ir gyvais 
žmonėmis, už kuriuos gro
bikai vieni kitiems mokėjo 
grynais (auksiniais) pini
gais ir karui tęsti būtino
mis medžiagomis.

"Labai skubu — Slapta
— Nr. 1638, rugpiūčio 12 
d. — Maskva, 1940 m. rugp. 
13 d. 12,25 vai. Gauta 1940 
m. rugp. 13 d. 16,25 vai.

Molotovas šiandien įteikė 
man Lietuvos teritorijos 
juostos klausimu ilgą me
morandumą, kur pareiškia, 
kad teritorinė kompensaci
ja Sov. S-gai nepriimtina, 
tačiau pažymi, jog Sovietų 
S-ga pasirengusi sumokėti 
už tos teritorijos juostos 
palikimą Sov. S-gai 3,860,- 
000 aukso dolerių (t. y. pu
sė sumos, kurią JAV sumo
kėjo Rusijai už Aliaskos 
perleidimą) auksu bei pre
kėmis, kaip Vokietija norė
tų.

M e m o r andumo tekstas 
bus pasiųstas trečiadienį 
lėktuvu per kurjerį.

Schulenburg.”
"Vokietijos ambasadorius 

Sov. S-goje (Schulenburg) 
Vokietijos užs. reikalų mi
nisterijai — TELEGRAMA
— Maskva, 1940 m. rugsėjo 
10 d. 17,58 vai. — Gauta 
1940 m. rugsėjo 11 d. 20 
vai. — Skubu, Nr. 1900, 
rugsėjo 11 d. — Liečia: jū
sų 10 d. telegramą Nr. 1649.

Molotovas parodė didelio 
sus idomėjimo pareiškimu, 
kurį aš keletą kartų turėjau 
pakartoti, kad "Reicho vy
riausybė yra principe pasi
rengusi, gaudama atitinka
mą kompensaciją, atsisaky
ti teisių į Lietuvos teritori
jos juostą, dėl kurios per
leidimo (Vokietijai) buvo 
sutarta Maskvoje”. Turiu 
įspūdžio, kad Molotovas bu
vo patenkintas. Mano pa
reiškimą, kad pasiūlytoji 
kompensacija aiškiai mums 
nėra priimtina ir kad mes 
ruošiame kontra — pasiūly
mą, Molotovas pasižymėjo 
nekomentuodamas.

Schulenburg.
Ir pagaliau, dar vienas 

slaptas protokolas:
"Vokietijos ambasadorius 

grafas von Schulenburg, 
Vokietijos reicho vyriausy
bės įgaliotas, iš vienos pu
sės, ir SSSR Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininkas 
V. K. Molotovas, SSSR vy
riausybės įgaliotas, iš ant
ros pusės, susitarė šitaip:

1. Vokietijos reicho vy
riausybė atsisako nuo savo 
pretenzijos į Lietuvos teri
torijos juostą, minimą 1939 
m. rugsėjo 28 d. papildo
mame slaptame protokole ir 
pažymėtą žemėlapyje, pri
dėtame prie protokolo;
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2. SSSR vyriausybė yra 
pasirengusi kompen s u o t i 
Vokietijos reicho vyriausy
bei už teritoriją, minimą šio 
protokolo pirmame punkte, 
mokėdama Vokietijai 7,- 
500,000 aukso dolerių, arba 
31,500,000 reichsmarkių.

SSSR vyriausybė 31.5 mi
lijono reichsmarkių sumo
kės šiuo būdu: vieną aštun
tąją dalį, t. y., 3,937,500 
reichsmarkių, ne geležies 
metalo tiekimais trijų mė
nesių būvyje nuo šio proto
kolo pasirašymo dienoj, o 
likusias septynias aštuntą
sias dalis, arba 27,562,500 
reichsmarkių, auksu, at- 
skaitant iš vokiečių aukso 
mokėjimų, kuriuos Vokieti
ja turi sumokėti 1941 m. 
vasario 11 d. pagal laiškus, 
pasikeistus tarp Vokietijos 
ekonominės delegacijos pir
mininko dr. Schnurre ir 
SSSR užs. prekybos liaudies 
komisaro pono A. J. Miko- 
jano ryšium su 1941 m. 
sausio 10 d. susitarimu dėl 
tarpusaviu tiekimų sutar
ties antrojo periodo metu 
pagal ekonominį susitarimą, 
1940 m. vasario pasirašytą 
tarp Vokietijos reicho ir 
SSSR.

3. šio protokolo surašyta 
po du originalinius egzem
pliorius vokiečių ir rusų 
kalbomis; protokolas įgyja 
galios jį pasirašius.

Maskva, 1941 m. sausio 
10 d.

Už Vokietijos reicho vy
riausybę : S c h u 1 e n b urg 
(antspaudas)

SSSR vyriausybės įgalio
jimu: V. Molotov (antspau
das-’ ★

Neišėjo į gera Molotovui, 
Stalinui ir "ponui Mikoja- 
nui” tas neva pirkinys. 1941 
metų pavasarį jie turėjo 
mokėti Hitleriui už sutiki
mą leisti rusams pasilikti 
Lietuvos Užnemunėj: teikė 
nerūdijančių metalų (šovi
niams lieti), teikė nemoka
mai kitokių gėrybių Hitlerio 
karo mašinai ruoštis nau
jiems žygiams. Po pusšešto 
mėnesio nuo šio "pirkimo” 
Hitlerio karo mašina atsi
suko prieš savo sąžininguo
sius tiekėjus.. .

Visi aiškinimaisi, esą, 
Stalinas su Molotovu "nak
timis nemiegoję” besirūpin
dami, kaip čia savo kaimy
nus, jų tarpe ir Lietuvą, ap
saugojus nuo karo baisybių, 
jau 1941 metais sudužo į 
šipulius: nieko, net ir patys 
savęs tomis kombinacijomis 
jie nuo karo baisybių neiš
gelbėjo. Priešingai, iš savo 
gobšumo, jie tik padėjo 
toms baisybėms įsiliepsnoti.

(ELTA)

PERSTATYTAS 
VILNIAUS PAŠTAS

Rugsėjo pradžioj Vil
niuje, Gedimino gatvėje 
(dabar vad, Lenino pros
pekte) buvo atidarytas 
pagal architektų Algio ir 
Vyto Nasvyčių projektą 
perstatytas centrinis 
Vilniaus paštas. Tas pas
tatas paštui pradėtas var-

THE LITHUANIAN
NEWSPAPER

, laiškai Dirvai
PASTABOS DĖL 1926 M. SUKILIMO

Dirvos bendradarbė, p. Emi
lija Čekienė, savo komplimen
tuose Dr. Albertui Geručiui, jį 
pagyrė už "sugebėjimą praplauk
ti visas povandenines uolas" 
(Dirvos š.m. rugsėjo 19 d. lai
doje) 1926 metų sukilimo pri
statyme "Lithuania 700 Years” 
knygoje. Tame "praplaukime", 
deja, iškraipyta praeities tik
rovė kiek tai liečia mano ano 
meto darbą Kariuomenės Sta
be ir suminima mano pavardė 
net gana keistokoje šviesoje. 
Todėl jaučiuos priverstas 
prašyti Dirvos redakciją teik
tis paskelbti ką čia paduodu:

Knygos 220 psl., užsiminda
mas apie mano anuomet paruoš
tą Lietuvos karinių pajėgų or
ganizacijos reformą, Dr. Geru
tis sako: "This officer ... was 
full of ideas", bet "his schemes 
.. met with opposition form the 
officers corps", o po kelių tar
pinių sakinių padarė išvadą: 
"During the night of December 
16, a group of officers, led by 
Colonel Povilas Plechavičius, 
staged a coup d'ėtat".

Skaitau reikalinga pareikšti 
dėl to štai ką:

1. Išsireiškimas "full of 
ideas", ypač kai mano užsibrėž
tą kariuomenės reformą Dr. Ge 
rutis pavadino "his schemes", 
į^lėjo būti knygos skaitytojų su
prastas kaip pašaipa, o ne ob
jektyvus klausimo nušvietimas. 
Apgailestauju, kad ponia Čekie
nė prieš tokius Dr. Geručio iš
sireiškimus ne tik nereagavo, 
bet priešingai — užgyrėDr. Ge
ručio pasielgimą paskalydama 
jį "pavyzdingu".

2. Ano meto karinės organi
zacijos reformavimas nebuvo 
joks taip sau mano prasimany
mas, bet padiktuotas svarbiau
sių Lietuvos išorinės apsaugos 
motyvų. Iš tokio svarbaus rei
kalo nedera, juokauti, juo labiau 
knygoje svetima kalba, kad sve
timieji galėtų daryti sau Lietu
vos karinę vadovybę niekinan
čių išvadų.

3. Kariuomenės reformavimo 
sumanymas buvo jau ne kartą 
kilęs Kariuomenės Štabe dar 
prieš mano paskyrimą Štabo Vir
šininko pareigoms. Perėmęs tas 
pareigas, aš buvau radęs nau
ją mobilizacijos planą jau gata
vai paruoštą. Jį buvo paruošęs 
Gen. Št. Pulk. Griganavičius, 
ano meto Mobilizacijos Skyriaus 
viršininkas. Man bebuvo likę jį 
tik pritaikyti mano numatytai 
teritorialinei Lietuvos ginkluo
tų pajėgų organizacijos siste
mai, kuria naudojasi beveik 
visos mažosios valstybės, kaip 
teikiančia joms maksimum sau
gumo jų sąlygose.

4. Pagal tą sistemą mūsų 
kadrinės (taikos meto) kariuo
menės padaliniai būtų turėję 
būti plačiai išskirstyti po visą 
kraštą, kad jie -- kaip mobili
zaciniai branduoliai — stovėtų 
arti mobilizuotinų vyrų išori
nio valstybei pavojaus atsitiki
me. Tatai būtų padarę įmano
ma pravesti mobilizaciją mak- 
simaliniu greitumu ir pastaty
ti visus vyrus prie ginklo bei 
sudaryti skaitlingą militarinę 
jėgą į kelias dienas, po gera 
mobilizacijos priedanga, kiek
vienu metu pasirengusia pasi
priešinti bent kokioms priešo 
užmačioms mūsų mobilizavi- 
mąsi sukliudyti.Tokios priedan
gos rinktinės strateginiai jaut
riausioms kryptims apsaugoti 
mano jau buvo faktinai sudary-

toti tik po karo, kai se
nasis paštas buvo su
griautas. Anksčiau da
bartiniame pastate buvo 
įvairenybių teatrėlis. Ar
chitektai Nasvyčiai yra 
įdėję daug pastangų Vil
niaus centriniam paštui 
kiek galima geriau su
moderninti viduje, ir su 
derinti su aplinka jo iš
orę. Uždavinys, atrodo, 
abiem atžvilgiais pasi
sekęs atlikti, tik moder
nūs techniniai įrengi
mai, statybai užtrukus 
gerokai ilgiau, nei tikė
tasi, gali būti jeu nebe 
visai pasiviję naujus rei
kalavimus. (ELTA) 

tos, ant greitųjų suvedant kai- 
kurių pulkų batalionus į visų 
ginklų rūšių kovos grupes.

5. Pasakymu "opposition 
form officers corps" Dr. Ge
rutis meta — kad ir nesą
moningai -- šešėli ant visos 
mūsų karininkijos neva jį buvo 
nepribrendusi suprasti, kas jai 
leistina ir kas ne. Dr. Geručiui 
turėjo būti žinoma, jog kari- 
ninkija nėra jokio parlamenti
nio pobūdžio korporacija reikš 
ti Karo Vadovybes planams pri 
tarimo ar nepritarimo.

Dr. Geručio geresniam ori- 
entavimuisi galiu čia jam pri
minti, jog prieš 17 gruodžio 
smurtą visi rikiuotės dalių ir 
svarbesniųjų karinių įstaigų 
viršininkai buvo sušaukti Kau
nan pasitarimui Kariuomenės 
Štabe ir buvo mano konkretiŠ- 
kai painformuoti apie Štabo nu
veiktus darbus, paruoštus pro
jektus ir numatymus ateičiai. 
Nei vienas tų aukštų kariuome
nės vadų ir viršininkų nepasi
naudojo jiems suteikta proga 
reikšti bent kokios opozicijos 
bei pakritikuoti štabo darbus ir 
projektus.

7. Sukilimą pravedė ne mūsų 
ano meto karininkija, kaip to
kia, bet, kaip ir Dr. Geručio 
pasakyta, tik "a gruop of offi
cers" — nuo savęs galiu pasa
kyti dargi visai neskaitlinga. 
Jie išnaudojo savo nusikals
tamam aktui Karo Vadovybės 
reikštą karininkams pasitikė
jimą, kaip Įpareigotiems griež
tai laikytis karinės drausmės 
ir davusiems iškilmingas ka
rio priesaikas "kardo be rei
kalo nepakelti ir be garbės ne
nuleisti".

8. Jau didelis laikas "nebe- 
plaukioti" po 17 gruodžio "po
vandenines uolas" tais ar kitais 
partiniais sumetimais ir tuo 
klaidinti istorikus, iš kurių rei
kalaujama objektyviškumo. De
rėtų prisipažinti atvirai, jog tas 
smurtas buvo sukurstytas ano 
meto opozicinių partijų, kurios 
siekė tuo antikonstituciniu keliu 
nuversti demokratinę M. Sleže
vičiaus Vyriausybę, kad pa
čioms pagrobus krašto valdymą. 
Majoras (ne pulkininkas) Povi
las Plechavičius ir jlsavoprie- 
šakin iškišusi karininkų -- kons- 
piratorių grupė tebuvo tik saky
tos opozicijos vadų įrankiai. Fak
tinai sukilimas buvo beprasmiš
kas, nes, kaip žinoma, pati M. 
Sleževičiaus Vyriausybė ruo
šėsi persiformuoti, būtent — 
įtraukti i Ministerių Tarybą ir 
atstovus nuo dalies opozicinių 
grupių, kad tuo būdu sudarius 
sau kitokią balsų daugumą Sei
me ir atsluginus vidaus politi
nę įtampą taikingu parlamenti
niu keliu.

Reikšdamas tikros pagarbos
KAZYS ŠKIRPA 
Washington, D.C.

TECHNICIANS 
PICKER 
X-RAY

Electronic Technicians 
Electronic Testers

To vvork on the follovving units
Solid statė electronic controls

Close circuit TV systems
Special applications of various 
camera systems (cine cameras, 
35 and 70 mm) and their asso- 
ciated electronic controls.
Special applications of various 
optical and imaging devices.
Rate to $4.09 per hour plūs ex- 
cellent fringe benefits.
If you ąualify call Mr. Frank Nov- 
sak, 449-3000.

Picker Corp.
595 MINER RD.

Located 1 mile north of Wilson 
Milte Rd., just west of Interstate 
271.

An Equal Opportunity Employer
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---------------- VL. RADZEVIČIUS ----------------

ŽVILGSNIS Į ‘TALKĄ’
1961 m. rugsėjo 15 d., po ilgesnių studijų ir po

sėdžiavimų, vienuolika Melbourno lietuvių, sudėję 
230 dolerių, Victorijos Valstijos Kooperatyvų Re
gistre užregistravo Lietuvių Kooperatinę Kredito 
Draugiją "Talka". Pirmą jos valdybą sudarė L. 
Barkus, V. Bartuška, F. Gužas, Jz. Kalnėnas ir J. 
Šniras. "Talka" pasistatė sau tikslą padėti na
riams ekonomiškai teikiant paskolas, o gautu pel
nu remti bendruomenės kultūrinę veiklą. Jos pagrin 
dinis kapitalas sudaromas iš narių įnašų ("Šerų"), 
o apyvartos kapitalui priimami indėliai iš narių, 
pašalinių asmenų ir lietuviškų organizacijų. As
muo, norįs tapti "Talkos" nariu, turi įmokėti $2 
įstojamojo mokesčio ir pirkti nemažiau vieno įna
šo ($10).

Pradėjus darbą su vienuolika narių ir 230 
dolerių pagrindinio kapitalo, "Talka" pirmiems 
veiklos metams tesukrapštė tik $4000 apyvartai. 
Tačiau šiuo metu draugija jau turi 214 narių su 
$5000 pagrindinio kapitalo ir 227 indėlininkus, lai
kančius "Talkoje" $57,000, už kuriuos šiuo metu 
jiems mokama 4 1/2% metams. Nariams už įna
šus ("šėrus") mokamas įvairus dividendas, pri
klausąs nuo pelno. Šiemet jis siekia 6%. 1969 m. 
birželio 30 dienai sudarytam "Talkos" balanse 
nurodytas šitoks apyvartos kapitalas: $63,429.

Ligšiol "Talka" yra išdavusi 125 paskolas vie
tos lietuviams $133.660 sumai. 1969 finansinius me
tus baigiant, Melbourno lietuviai turėjo pasiskolinę 
iš "Talkos" $58.766. Paskolos duodamos neilges
niam trijų metų laikui, paimant dviejų patikimų lie
tuvių garantiją ir nejudomo turto įkeitimą. Perei
tais metais už paskolas "Talka" jau surinko apie 
$4000 palūkanų. Apmokėjus indėlininkams ir paden
gus kitas išlaidas, draugijai liko $741 pelno, kurio 
10% yra skiriama bendruomenės reikalams. Lig
šiol "Talka" bendruomenei jau yra skyrusi $600.

Per visus aštuonerius metus draugijos valdy
ba nėrėsi iš kailio besistengdama padidinti "Tal
kos" narių skaičių ir indėlių sumą. Ypač sėkmingi 
šio atveju buvo praėjusieji finansiniai metai: gau
ta $20.000 naujų indėlių.

Australijos akimis žiūrint, Melbournas yra 
stambi lietuvių kolonija (apie 2000 —penktadalis 
visų Australijos lietuvių), tačiau gražiai ten vei
kianti "Talka" pasigenda vieningesnės lietuviškos 
paramos. Entuziastiškų vadovų svajonė: padvigu
binti narių skąičių ir apyvartos kapitalą.

Charakterizuodamas Australijos lietuvį, savo 
laiku buvau pastebėjęs, kad jis nerodo susidomėji
mo bizniu. Šį mano teigimą gali patvirtinti faktas, 
kad "Talka" yra vienintelė kredito organizacija, 
veikianti Australijos lietuvių bendruomenės ribo
se. Ligšiol čia buvo jau daug kalbėta ir rašyta, kad 
reikia tokias organizacijas kurti įvairiose dides
nėse lietuvių kolonijose, tačiau kalbos pasiliko bal
su tyruose. Nepadėjo ir įtaigojimai iš viršaus, nes 
niekur neatsirado "vienuolikos apaštalų". Paskuti
nį šūkį metė Krašto Valdybos sudaryta Ekonominė 
Taryba, bet ir į jį niekas nereagavo ir reaguoti 
nebandė.

Pirkdami namus, įsigydami vienokį ar kitokį 
turtą, Australijos lietuviai skolinasi ir gana stam
biom sumom. Jie apkrauti įvairiausiais savaiti
niais ir mėnesniniais "išsimokėjimais" už ku
riuos finansuotojai lupa po 10% ir daugiau. Panašios 
"Talkos", jei jos veiktų kolonijose, daug kam galė
tų reikšmingai patarnauti, o tuo pačiu būtų patar
nauta ir bendruomenei.

***
• IŠ AUSTRALIJOS Į JAV išvyksta žinomas lietuvis dailinin

kas Leonas Urbonas, kuris prieš trejus metus buvo surengęs sa
vo kūrinių parodas Chicagoj, Clevelande ir New Yorke. Gimęs 
;925 metais Lietuvoje, L. Urbonas' tapybą studijavo Vokietijoje 
1945-1947, o 1951-1953 studijų reikalais lankėsi Anglijoj, Šveica
rijoj ir pakartotinai Vokietijoj. Ypač aktyviai kūryboje jis pradė
jo reikštis 1964 metais ir nuo to laiko visas savo jėgas skiria 
tapybai. Tai vienas iš nedaugelio lietuvių dailininkų, kuris palaiko 
ypač glaudžius ir aktyvius ryšius su įvairiom kultūrinėm lietuviš
ko gyvenimo apraiškom.

• "MOŠŲ PASTOGĖJE" (22.9.69) kultūrininkas Antanas Krau
sas pateikė žiupsnelį minčių, liečiančių pirmąjį Australijos lietu
vių kultūros kongresą, kuris numatytas per 1970 metų Velykas. Au
torius reiškia pageidavimą, kad kongresas būtų laisvas nuo poli
tinių intrigų ir asmeninių rietenų. Jo įsitikinimu, kad kultūriniai 
reikalai negali būti administruojami iš viršaus. Jis siūlo kongre
sui ypatingą dėmesį kreipti į šeimos, mokyklos ir ypač jaunosios 
Įtartos vaidmenį tautinės kultūros puoselėjime.

• FEDERALINE BALTŲ TARYBA yra gavusi Australijos 
užsienių reikalų ministerijos atsakymą į jos laišką, kuriame bu
vo klausiama, ar Australija ir šiuo metu laikosi ankstyvesnio nu
sistatymo nepripažinti karinės Pabaltijo kraštų okupacijos. Atsa
kyme nurodoma, kad tas Australijos nusistatymas nepasikeitė. 
Būdinga tame atsakyme yra viena pastaba: Pabaltijo klausimas pa
sitarimuose su Sov. Sąjunga nebuvo paliestas.

Ta pati Baltų Taryba studijuoja kokios laikysenos turėtų im
tis Australijoj gyveną pabaltiečiai ryšium su artėjančiais rinki
mais į Federalinį parlamentą. Visa eilė parlamentarų yra užklaus
ti, kaip jie žiūri į Pabaltijo reikalus. Daug kas taip pat priklausys 
ir nuo politinių partijų deklaracijų. Lietuvių sluoksniuose reiškia
mas nepasitenkinimas, kad patys lietuviai iš savo vadovaujančių 
institucijų negauna jokių paaiškinimų dėl susidariusios padėties 
Australijai staiga pareiškus norą bičiuliautis su Sovietų Sąjunga. 
Galvojama, kad, girdi, Australija pasiryžusi eiti prie pasidalinimo 
įtakos sferomis.

• KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS S. Narušis rugsėjo 23 
dieną išvyko i Naująją Zelandiją pasisvečiuoti pas vietos lietuvius. 
Ryšium su tuo kaikurioe vietose nurodoma, kad Krašto Valdyba 
visai nesirūpina politinės veiklos aspektais. Jei kas nors daroma 
tai tik atskirų asmenų ir atskirose vietose, be jokių bendrų direk
tyvų.
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ŽMOGAUS VERTES PAJAUTIMAS
Kai mes prisimename 
su kokiu įniršimu mūsų 
krašto okupantai naikino 
Lietuvos ūkį ir bedaliais 
tremtiniais paleido jos 
ūkininkus į šaltas Sibiro 
taigas. Okupanto viešas 
reikalavimas, kad Lietu
vos ūkininkas atsižadėtų 
savo žemės ir savo tėvy
nės, ar tai nėra be mei
lės, šiurpus ir šaltas iš 
blogo metalo "medžiagi
nis dvasios" sąskambis. 
Tai yra tas nuasmenin
tas, sužalotas nesupra
timas ūkininko profesi
jos, kurios dėka jis 
kruopščiai prižiūrėjo 
tėvynės laukus ir miš
kus. Ir tai darė su tokiu 
žmogiškosios vertės pa 
jautimu, kad visas sa
vo našaus darbo pasėkas 
paliktų ateinančiom kar
tom. Bandymas išplėšti 
šėtoniškom priemonėm 
ūkininko meilę savo pro 
fesijai, jo amžiais pa
miltą žemės savastį nie
kados negali užgesinti 
jo meilės ir ilgesio sa
vo kraštui ir jo gim
tiems laukams.

Taip pat mes turime 
vertinti su dideliu dė
mesiu pareigos pašauki
mą mokyklos darbe. Mo
kytojo profesija yra jau
nų žmonių ugdymo parei
ga. Ši pareiga turi būti 
su meile ir labai rūpes
tingai atliekama, jei no
rima pasitenkinimo ir pa
sisekimo susilaukti. Ir 
jei mes pripažįstame, 
kad tai yra garbinga pro
fesija, tai mes turime 
aukotis, kad ji būtų vi
sais požiūriais išpildo
ma. Tik užkietėjusios 
dvasios žmogus gali leis
ti jaunų žmonių sielos po
lėkius sužaloti, o abejo
nių maište paskendęs in
dividas nesiryžti juos pa
žadinti.

Kai kas piktinasi, kad 
perdaug paviršutiniškai 
gležna jaunų žmonių sie
la žalojama, jei meilės 
ir pareigos jausmais 
yra paženklintas jų tau
tinis auklėjimas. Visi 
tie, kurie yra abejonėse 
paskendę ir pripažįsta, 
kad gimtoji kalba yra 
vylinga kaukė, kuri ne
kelia noro į savo tautos 
meno pažibas pažvelgti; 
jiems ji yra negailestin
gas skundas, kenkiąs pa
žangai ir apie ją jie dau
giau girdėti jokio noro 
nebeturi ir nebenori. Vi
sus šitokius žmones bū
tų galima pavadinti at
skalūnais su mirusiom 
sielom — "dvasios el
getom".

Betgi, kas žino, kodėl 
mūsų Lietuvos - Moti
nos gimtoji kalba savo 
išreiškimo niuansuose 
pirmąjį žodį taria su to
kiu šventumo jausmu: 
"Meilė". Ir kodėl sie
los gelmėse glūdi fanta
zija, iš kurios išaugusi 
kalba mūsų gyvenimo rū
pestingai puoselėjama 
suteikia išreiškimo jė
gos įvairiom formom iš
sakyti savo sielos sub
tilų pasaulį. Juk kalba 
yra žmogaus dvasinio 
medžiaginio turto veid
rodis. Ir jei mes kultū
rą suprasime kaip parei
gą nuo lauko ir miško iki 
aukščiausio sielos irpro 
to išraiškos laipsnio. Jei 
mes sutiksime, kad kal
ba yra geriausia išreiš
kimo priemonė savo idė
jų, kurios yrą brangus 
atvaizdas mūsų tautos 
dvasinio pasaulio loby
nų. Tai visi tie, kurie

Pirmiausia niekados 
n egali ma ž mogui prip a- 
žinti pilnos vertės pajau
timo, jeigu jis aiškiai 
rodo savo elgesio silp
nybes. Žmogus savo el
gesio normas turi derin
ti pagal krikščioniškos 
dorovės principus. 
Krikščionybė yra siela, 
kurioje yra paslėpta vi
suotinės sąžinės gyvy
bė. Moralė yra dvasios 
aiškumas, kurios tikru
mo pobūdis glūdi natūra
laus gėrio sąvokoje, 
praktiškame gyvenime 
išreiškiama žmogaus pa
reigos atlikime. Moralė 
bendra prasme yra uni
versalinis gėris. Ji pri
valo jpareigoti žmones 
elgtis padoriai visuose 
darbuose ir veiksmuose. 
Ypatinga prasme mora
lė yra papročių draus
mė. Todėl ji turi teisę 
normuoti jėgos ir dory
bės geradarybes. Doro
vė nėra sutartis irpagal 
ją negalima teisės pada
ryti be didesnės vertės 
ir reikšmės. Ir iš tik
rųjų, jei dorovė būtų su 
sitarimo dalykas, tai 
kiekvienas galėtų lais
vai ją tiek tegerbti, kiek 
jam patinka. Todėl net 
pati ulitariškiausia ir la
biausiai tiesioginė poli
tika turi žinoti, kad nie
ko rimto ir pastovaus 
nepadaroma be elemen
tariausių dorovės dės
nių pagalbos. Nuo to lai
ko, kai žmogus pasidarė 
to vardo vertas, jis sie
kia prisiderinti prie tei
sės, kad pateisintų no
rimus reikalus. Bet kas 
gi yra teisė, jei ne mo
ralės paveldėtoja? Ir tik 
vienas teisingumas pa
jėgia įkūnyti tvarką ir 
taiką tautoje ir tautose, 
nes jis vienas sudaro 
žmonių solidarumo są
lygas, logiškas išvadas 
ir gyvą liudijimą tos šie 
los brolybės, kuri yra 
aukščiausios moralės, 
pačios didžiosios dory
bės, — gailestingumo iš 
raiška.

Krikščioniškos doro
vės principų žmogus pa 
grindines savo elgesio 
normas išreikštų šiuo 
posakiu: "Savo apgaulin 
gaiš poelgiais negalima 
piktinti tų žmonių, kurių 
tikimasi susilaukti savo 
pasekėjais". O pagal 
Martyną Liuterį šią min 
tį praplėtus būtų galima 
sakyti: "Žmonių, kurie 
savo dvasios nusiteiki
mus ir savo žmogiškąją 
vertę saisto krikščioniš
kos moralės gėrio nor
mom, negalima klastin 
gai suvedžioti, išduoti, 
apkalbėti arba apie juos 
piktas paskalas skleisti" 
Žmonių, kurie blogo el
gesio normom grindžia 
savo gyvenimą negalima 
priskirti prie taurios ir 
susiderinusios bendruo
menės sluoksnio.

Žmogus savo vertės 
pajautimo negali grįsti 
įsitikinimu, kad jos sie
la su žmogiškais įgei
džių polinkiais yra skir 
tinga dvasia, kuri iš sa
vo sielos gelmių nese- 
mia gėrio troškimo, bet 
kaip koks šėtoniškas pa
sibaisėjimas turi kelti 
maištą pasaulyje. Vokie
čiai sakytų, kad tai žmo 
nės, kurie "Der Liebe 
nicht haben", — "Žmo
nės be meilės". Ir šito
kie žmonės yra tarytum 
blogos naugės atplaišos, 
kurios paliestos dūžio, 
kelia šiurpų sąskambį.

Solistė Roma Mastienė (dešinėje) ir pianistė Raimonda Apeikytė 
Kalifornijos Lietuvių Dienoje po meninės programos išpildymo il
gais plojimais sveikinamos tos dienos dalyvių.

V. Fledžinsko nuotrauka

Pacifiko pakrantėje
LIETUVIŲ DIENA

Tradicinė Californi- 
jos Lietuvių diena įvyko 
rugsėjo 6 d. vakare Ve
teranų Memorial salė
je, Culver City. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo Lie
tuvos generalinis konsu
las dr. Julius J. Biels
kis. Žodžiu sveikino: LB 
Los Angeles apyl. pirm.
L. Balvočius, LB Santa 
Monica apyl. vicepirm. 
inž. E. Arbas, LB Pho- 
enix apyl. pirm. E. Jo- 
sen, Vancouver, B.C., 
LB apyl.— Z. Kaulienė 
ir Estijos vicekonsulas 
E. Laur. Ilgesnį jautrų 
sveikinimo žodį į susi
rinkusius tarė LB Ta
rybos narys B. Braz
džionis. J iškilmes buvo 
atsilankęs žymus tautiš- 

sako, kad mūsų kalba ei
na miriop ir yra senų 
žmonių muziejinė senie
na, yra nekas kitas,kaip 
pareigos meilę išduodą 
ir save suniekiną iki be
verčio žmogaus nereikš
mingo paveikslo. Kiek
vienas žmogus, kuris tai 
žino ir savo sielos es
mėje jaučia tą didįjį mei
lės pareigos jausmą yra 
tautiškai mąstantis, pil
nąją žmogaus vertę pa
jautęs žmogus, nes tai 
yra tikroji žmogaus mąs 
tymo apraiška ir ieško
jimas būdų ir priemonių 
išakyti žmogaus esmės 
turinį, atskleisti savo 
tautos dvasinio pasaulio 
neaprėpiamus, praeities, 
dabarties ir ateities tur
tus. Žmogaus ateities įsi' 
tikinimai, jo tikrybė, vi
sados turi būti grindžia
ma ant jo dabarties tvir
tų pagrindų. Už jos yra 
paslėptas didelis tautos 
praeities kultūrinis pa
likimas. Šitokio mąsty
mo išdavoje, kiekvienas 
tautiškai apsisprendęs 
žmogus neturi jokios bai
mės dėl praeities ir ne
jaučia jokios baimės dėl 
ateities. Tai yra tautiš
kai mąstančio žmogaus 
ateities veikimo planas 
ir jo darbo laukas. Šios 
krypties pasekėjus drą
siai galima vadinti žmo
nėmis, kurie savo dva
sios esmėje yra pajau
tę žmogaus vertę, pa
reigą ir pašaukimą.

Ign. Andrašiūnas 

kų organizacijų veikėjas 
inž. Jonas Jurkūnas iš 
Chicagos.

Tą dieną lietuviai spor
tininkai turėjo tinklinio 
rungtynes eu estais. Žy
mia persvara laimėjo lie • 
tuviai ir buvo apdovano
ti LB Vakarų apygardos 
valdybos skirtu trofė
jum.

Svarbiausią meninės 
programos dalį atliko so 
listė Roma Mastienė iš 
Chicagos. Jai akompa
navo ir solo pianinu vie
ną Chopino kūrinį išpil
dė Raimonda Apeikytė. 
Jaunimo ansamblio šo
kėjai, vadovaujant O. Ra- 
zutienei, pašoko stili
zuotus tautinius šokius, 
pianinu palydint O. Ba
rauskienei ir akordeonu 
A. Kazakevičiui. Vydū
nas Tarnas padeklama
vo B. Brazdžionio eilė
raštį Taikos dvasia.

Tą dieną parapijos sa 
Įėję buvo dailininko Pet 
ro Luko kūrinių paroda, 
kurioje buvo išstatyti 
aliejiniai paveikslai, 
skulptūros, vazos ir ypa 
tingai puikiai išdrožinė 
tas lietuviškos ornamen 
tikos kryžius. (m)

MINĖS KONSULATO
30 METU SUKAKTĮ

Rugpiūčio 7 d. suėjo 
30 metų nuo Lietuvos 
Konsulato įsteigimo Los 
Angeles mieste. Šiai su
kakčiai paminėti ALT 
skyrius, 
damas su Gen. Kons.dr. 
Julium J. Bielskiu, ruo
šia iškilmingus pietus 
spalio 26d.,sekmadienį, 
1 vai. p.p., Ambassador 

LB Vakarų Apygardos pirm. Ig, Medžiukas (dešinėje), džiaugda
masis Kalifornijos lietuvių sportininkų laimėjimu prieš estus, svei
kina klubo vadovą Romą Žemaitaitį, (teikdamas jam trofėjų. 

V. Fledžinsko nuotrauka

viešbučio Embassy sa
lėje. Į pietus yra pa
kviesti ir jau sutiko da
lyvauti aukštieji Los An
geles miesto pareigūnai, 
draugingų valstybių dip
lomatai ir spaudos atsto
vai.

Ši sukaktis tuo reikš
minga, jog ja prisimena
ma ir pagerbiama vienin
telė Kalifornijoje Nepri
klausomos Lietuvos įkur
ta ir JAV iki šiol pripa
žinta įstaiga — KONSU
LATAS, liudijanti Lietu
vos valstybės tęstinumą. 
Mūsų diplomatų darbo są
lygos labai sunkios. Daž
nai ne vienas iš mūsų 
nusiskundžiume, jog ne
matome jų darbų vaisių. 
Tačiau pats faktas, jog 
šios mūsų įstaigos dar 
veikia, mūsų diplomatai 
dar yra pripažįstami,ro
do, kad yra dirbama ir 
tas darbas yra vertingas 
Lietuvos laisvės kovoje.

Los Angeles lietuvių 
visuomenė turi retąpro- 
gą parodyti savo padėką 
Gen. Kons. Dr. Juliui J. 
Bielskiui, šio konsulato 
įsteigėjui, už nenuilsta
mą 30 metų darbą Lietu
vos Valstybės tarnyboje. 
Tik gausus visų lietuvių 
dalyvavimas parodys ką 
mes tikrai jaučiame šiai 
įstaigai, jos įkūrėjui ir 
laisvės kovos tęstinu
mui. Todėl visi Los An
geles, artimųjų ir toli
mųjų apylinkių lietuviai 
prašomi šiuose pietuose 
- minėjime dalyvauti. Bi
lietai gaunami pas visus 
ALT’o valdybos narius: 
Čekanauską, Skiriu, 
Liaudanską, Telyčėną, 
Gajauską, Barauskaitę 
ir Markevičių. ALT'

INŽINIERIŲ BALIUS
Amerikos Lietuvių In

žinierių ir Architektų 
sąjungos Los Angeles 
skyrius šiais metais at
eina į paramą B AL Fui ( 
kuris rūpinasi ir gelbs
ti lietuviui bet kuriame 
pasaulio krašte pakliu
vusiam įvrgą.

Tam gražiam tikslui 
rengiamas grandiozinis 
balius "Ambassador" 
viešbutyje (3400 Wilshi- 
re Blvd., Los Angeles, 
Calif.) labai puošnioje 
"Ambassy" salėje lap
kričio 8 d. 7:30 vakare. 
Lietuviškoji publika tu
rės progos gražiai pra
leisti vakarą prie ska
nios vakarienės, žavin
čios muzikos, progra
mos ir šaunaus pasilinks - 
minimo.

Lietuviškoji visuome
nė labai nuoširdžiai kvie
čiama savo dalyvavimu 
paremti šį kilnų tikslą, 

bendradarbiau- Baliui organizuoti suda
rytas komitetas. Pirmi- 
ninkė — inž. Žibutė Brin-
kienė, 2586 Aberdeen
Avė., L. A,, telef. 665-
4564 ir nariai: inž. Alek

sas Kulnys, inž. Julius 
Raulinaitis ir arch. Ed
mundas Arbas«

Los Angeles Inžinie
rių ir Architektų sąjun
gos išrinkta naujoji val
dyba šios sudėties: Pir
mininkas inž. Vytautas 
Vidugiris (27923 SanNi- 
colas Dr., Palos Ver- 
des, Calif. telef. 377- 
3192). Vicepirmininkas 
kultūros reikalams, 
inž. Vytautas Tamošai 
tis, vicepirmininkas 
technikiniams reika
lams, inž. Romas Bu- 
reika, sekretorius inž. 
Jonas Motiejūnas ir iž
do reikalams inž. M. 
Sodeika.

Į revizijos komisiją 
išrinkti: inž. Aleksas 
Kulnys, inž. Julius Rau
linaitis ir inž. Povilas 
Butkys.

Naujoji valdyba numa
čiusi apjungti inžinie
rius - architektus ir vi
sus griežtųjų mokslų aka
demikus. Vien tik diplo
muotų inžinierių - archi
tektų Los Angelėje pri- 
skaitoma virš 150.

Baliaus Ambassador 
viešbutyje, rezervacijų 
ar bilietų reikalu prašo 
me kreiptis į anksčiau 
paminėtus valdybos, re
vizijos komisijos ar ba
liaus rengimo komiteto 
narius. (ea)

• Inž. J. Jurkūnas, žynius 
visuomenininkas, iš Chica
gos tarnybos reikalais lan- 
kėse Los Angelėje, kur iš
buvo keletą savaičių. Ta 
proga svečias aplankė ir 
daugelį čia gyvenančių savo 
draugų bei pažįstamų. Sve
čias taip pat dalyvavo su
ruoštoje Lietuvių Dienoje 
ir per liet, radijo valandėlę 
kalbėjo į Kalifornijos lietu
vius.

A.L.T. S-gos Los Ange
les skyrius mielajam sve
čiui Lietuvių Tautiniuose 
namuose suruošė vaišes, 
kur buvo išsikalbėta įvai
riom šių dienų lietuvius lie
čiančiom politinėm aktuali
jom.

SANTA MONICOS 
AMERIKOS LIETUVIU 

KLUBO VEIKLA
Santa Monicos Amerikos 

Lietuvių Klubas dar šiais 
metais numato pravesti 
šiuos parengimus:

Spalio 26 d., 7 vai. vak. 
Miramar viešbučio salėje, S. 
Monicoje įvyks tradicinis 
rudens balius su linksma 
programa.

Vėliau numatomi Klubo 
kultūriniai penktadieniai su 
įvairiomis paskaitomis: lap
kričio 14 d. prof. K. Almino 
paskaita tema: "Lietuvos 
valdovai anų laikų Europo
je" ; gruodžio 14 d. topogra
fijos pik. lt. J. Andriaus pa- 
skaita-paroda: "Lietuva se
nuose ir naujuose žemėla
piuose".

Paskaitos įdomios, todėl 
kviečiami dalyvauti visi. 
Paskaitos vyks klubo patal
pose: 1210 4th St., Santa 
Monica, Calif.. Pradžia 7 
vai. vak.

Gruodžio 31 d. Įvyks tra
dicinis Naujų Metų sutiki
mas (kartu su JAV LB, S. 
Monicos apylinke).

UTHUANIA
700 YEARS
Veikalas kainuoja 12 dol.

Per LNF užsisakant — 10 
dol. čekį rašyti: Lithuanian 
Independence Fund Ine.

87-80 96 Street, Wood- 
haveni N. Y. 11421.

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.
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Korp! Neo-Lithuania 12-ta
stovykla (2) Dr. Eugenijus Noakas

ANTRADIENIS — 
RUGPIUČIO 26 DIENA.

Antradienio rytą 
Korp! pirmininkas fil. 
Algis Modestas laikė 
paskaitą apie Korpora
cijos spalvas ir juniorų 
pareigas bei su tuo suriš
tas korporacijos tradi
cijas. Buvo paliestos ir 
mandagumo bei spalvų 
dėvėjimo taisyklės irkt. 
Čia klausytojai buvo la
bai atidūs ir paskaitinin
kui teko atsakyti į dau
gelį klausimų, aiškinant 
visokias situacijas ry
šium su gyvenimiškomis 
mandagumo taisyklė
mis.

Tos pačios dienos va
kare buvo literatūros ir 
muzikos vakaras. Ir vėl 
stovyklautojai visiems 
susirinkusiems parodė 
savo sugebėjimus gra
žiai ir kultūringai pasi
rodyti. Buvo skaitomos 
mūsų autorių poemos,ei
lėraščiai ir dainuojamos 
įvairios lietuviškos dai
nos; Išrinkta jury komi
sija turėjo įvertinti ge
riausius pasirodymus, o 
pirmą vietą laimėjęs tu
rėjo būti paskutinę sto
vyklos dieną apdovano
tas. Pirma vieta teko jau 
nai kolegai Irenai Vizgir
daitei iš Detroito už gra
žų balsą ir ypač už lie
tuviškas dainas. Ji dai
navo pritariant Detroito 
jaunųjų orkestrui, kuris 
specialiai visai savaitei 
buvo atvykęs į stovyklą. 
Bendrai stovykloj muzi
kos netrūko, nes be mi
nėto Detroito jaunųjų or
kestro, buvo ir dalis Kor
poracijos orkestro iš 
Chicagos.

TREČIADIENIS — 
RUGPIUČIO 27 DIENA.

Tą dieną iš Chicagos 
atvyko kolega Vaclovas 
Kleiza ir skaitė paskai
tą apie "Lietuvių Bendri
nes Organizacijas ir jau
nimo prisidėjimą". Pas
kaitininkas buvo gerai pa 
siruošęs temai ir mo
kėjo visus sudominti. Jis 
apibudino lietuvių bendri

nes organizacijas Ameri 
koj — VLIKą, ALTą, 
PLB ir BALFą. Nurodęs 
kiekvienos tų organiza
cijų struktūras, jis pa
brėžė, jog kiekviena šių 
organizacijų atstovauja 
visą lietuvišką visuome
nę.

"Mes turime jaunimą 
ir organizacijas, bet 
dabar mum reikia ieško
ti būdus, kad būtų galima 
jaunimą įtraukti į šias 
bendrines organizaci
jas" — pabrėžė paskai - 
tininkas. "Žiūrint įšitas 
organizacias matosi, 
kad jaunimo buvimas jų 
veikloje nėra vienas iš 
labiausiai pageidaujamų 
reiškinių, jie retai lei
džia jaunimui įsijungti ir 
veikti bendrai. Antrapro- 
blema yra, kad jaunimas 
nemėgsta daug filoso
fuoti ir žaisti žodžiais. 
Jaunas žmogus yra veiks
mo žmogus ir nori aiš
kiai žinoti ko jis siekia 
ir kur jis eina — nori ma
tyti aiškius tikslus ir 
priemones".

"Žiūrint į šių dienų 
lietuvišką jaunimą jam 
sudaromos patogios są
lygos materialiai gero
vei, bet tuo pačiu metu 
žlugdomas jo dvasinis 
atsparumas. Gal ir dėl 
šios priežasties mažai 
matome jaunimą mūsų 
bendrinėse organizaci
jose. Iš kitos pusės, jau
nimas labai dažnai tų or
ganizacijų ir jų veiklos 
nepažįsta. Mes mylime 
tą, ką pažįstame ir su 
kuo esame artimame ry
šyje".

Čia paskaitininkas pri
siminė ir mūsų lituanis
tines mokyklas, kurios 
turėtų daugiau moki
niams aiškinti apie da
bartines lietuviškas 
problemas ir sąlygas pa
vergtoj Lietuvoj. Jis 
skaito, kad lituanistinių 
mokyklų programos tu
rėtų būti gerokai peržiū
rėtos ir pakeistos.

Toliau kol. V. Kleiza 
kalbėjo apie jaunimo or
ganizacijas. Šia proga 
jis griežtai atmetė pažiū
rą, kad Šviesa - Santara 

yra jaunimo organizaci
ja. Šios organizacijos na
rių amžiaus vidurkis yra 
40-45 metai. Jaunimo or
ganizacijos turėtų su
glaudinti savo gretas, 
daugiau bendradarbiauti 
tarpusavyje ir iš tokio 
tarpusavio bendradarbia
vimo būtų didesnis ir 
svaresnis balsas ir na
šesnis darbas. Šį darbą 
galima būtų atlikti per 
Studentų Sąjungą ar im
tis bendradarbiavimo 
kitokiu būdu įjungiant į 
tą darbą skautus, ateiti
ninkus ir neolituanus.

Išeidamas iš savo pas 
kaitos jis nurodė 5 punk
tus :

1) Jaunimas negali lik
ti Abejingas ir turi pa
dėti tautiniam darbui,

2) Jaunimo organizaci
jos glaudžiau apjungia sa
vo jėgas bendriems dar
bams ,

3) Palaikomi artimi ir 
atviri ryšiai su bendri
nėmis organizacijomis,

4) Jaunimas aiškiai 
nusibrėžia sau tikslus, 
pramato priemones 
tiems tikslams siekti ir 
jas vykdo, ir

5) Svarbiausia, jauni
mas išlieka jaunas ir en
tuziastingas savo dvasia 
ir nesustingsta dabarty
je".

"Dabartis įpareigoja 
mus ateičiai. Gi ateitis 
yra mūsų r anos e. Kiek
viena išeivija susiduria 
su šiomis problemomis, 
tačiau pasidavimas ir su
stingimas yra lygus mir
čiai. Nepasirašykime sa
vo mirties sprendimo! 
Jei kada ir bus skirta 
mūsų išeivijai išnykti, tą 
sprendimą tepasirašo 
kiti, o apie mus tesako 
mūsų ‘ tautos mintytojo 
Vydūno žodžiais: "Jie 
ėjo per gyvenimą ne kaip 
pragaišties šešėliai, bet 
kaip amžinybės simbo
liai".

Tais žodžiais kol. Klei
za užbaigė savo paskaitą 
ir susilaukė visos audi
torijos didelį pritarimą. 
Po paskaitos ilgai užtru
ko klausimai, atsakymai 
bei įvairūs sumanymai,

Stovyklos dalyviai iškilmingo posėdžio metu. Nuotraukoj juniorių kampelis. J. Gaižučio nuotrauka

nustatant jaunimo atei
ties darbo gaires.

Po pertraukos buvo 
įdomios diskusijos apie 
"hippius". Korporacijos 
pirmininkas Algis Mo
destas pradėjo šias dis
kusijas ir pristatė šen. 
B. Gudaitę iš Chicagos 
ir šen. V. Jurgėląiš New 
Yorko. Kol. Gudaitė api
būdino "hippių" filosofi
ją ir nupasakojo jų atsi
radimą Amerikoj. Jų fi
losofija gana vaikiška, at
sižadėti visko, rūpintis 
tik savimi, tai yra gyveni - 
mo realybės išvengimas 
Anot kol. Gudaitės, stu
dijos parodė, kad dau
guma hippių yra iš tur
tingų šeimų, kurios ne
sidomi savo vaikais, ir 
taip tie vaikai visko per
tekę ir likę vieni be drau 
gų išeina ieškoti savęs, 
atsižada visų. Šitokia ap
linka išaugina keistą 
žmogų su keista pasau
lėžiūra.

V. Jurgėla, pažinęs 
New Yorke hippių gyveni
mo būdą ir juos pačius, 
tvirtino, kad jų tarpe yra 
gerų ir blogų. Daugelis 
jų gyvena tik meilei ir 
taikai.

Iš tolimesnių disku
sijų prieita išvados, kad 
"hippių" judėjimą išnau 
doja kiti. įsikūrė taip 
vadinama SDS organiza
cija (Students for Demo- 
cratic Society), kurios 
dauguma vadų yra komu - 
nistai ir jie paveržė va
dovavimą "hippių" tar

pe, jie vadovauja taip pat 
ir radikaliems elemen
tams Amerikos mokyklo
se ir universitetuose. 
Dar pažymėtina, jog di 
dėlė "hippių" dauguma 
vartoja visokiausių nar
kotikų.

Stovyklautojai gyvai 
dalyvavo tose diskusi
jose ir priėjo išvados, 
jog lietuviui akademikui 
"hippių" judėjimas yra 
ir turi būti svetimas.

Po tokių įdomių jauni
mui problemų, vakare bu 

PRODUCTION WORKERS

IF
You want steady work the year around with good hourly 
■rate plūs bonus, plenty of overtime, company paid Hospitali- 
zation and Life Insurance, plūs vacation and paid holidays 
come to . . .

MICHIGAN SEAMLESS TUBE CO.
400 Wm. N. McMunn Š't. South Lyon, Mich.

An eąual opportunity employer
(77-78)

DUE TO NEW EXPANSION
SPECIAL MACHINES
FIXTURES—TOOLING 

DESIGNERS—DETAILERS 
. RADIAL DRILL OPERATORS 

LINEBURNERS 
TRANSFORMER ASSEMBLERS 

CUT OFF SAW OPERATORS
Maximum Benefits

58 Hour Work Week 

DOLLAR ELECTRIC CO.
31200 Stephenson Hwy.
Madison Heights, Mich. (75-78)

vo suruoštas tradicinis 
korporacijos alutis, o vi 
sos korporantės turėjo 
savo arbatėlę. Ir vėl dvie 
juose stovyklos kampuo
se girdėjosi lietuviška 
daina. Tik žinoma vyrų 
alutis buvo kiek garses
nis nei mergaičių svajin 
gos dainos. Vyrų alučiui 
vadovavo stovyklos va
dovas fil. Mečys Šim
kus, o fili jų arbatėlei — 
juniorų magistrą fil. J. 
Slivinskienė.

(Bus daugiau)

ALYTIS ANDRIUS NORIMAS

— (Dirvas konkurse 1968 n. laimėjusi II »ietą novele) -

Vėliau žyniai praminė 
tą upelį Alytupiu, o kalnelį, kuriame mergaitė už
mūryta žuvo, pavadino Mirgrausėlės piliakalniu. 
Nuo Alyčio upelio gavo vardą vėliau pastatytasis 
Alytaus miestas".

Poringę prisiminęs, Klemensas net susigrau 
dino. Juk lygiai panaši dalia ir jo su Agne. Ir ar 
pavyks jam atgal iš priešo pusės sugrįžti pas Ag
nę?

"Mat, Agnė nėra niekur užmūryta ar užkasta, 
o aš ne karžygys, tik taip sau... gal šnipas, gal agen
tas... Bet mudu mylimės ir ilgimės vienas antro. 
Panašiai, kaip Alytis su Mirgrausėle. Gaila, kad ne 
suspėjau su Angele pasikalbėti... Bet gal taip ir ge
riau. Ir ji, kaip mama, pradėtų rūpintis, zyzti ir 
verkti. Aš gi, kaip tas Alytis, turiu ... na, ne kau
tis, bet uždavinį atlikti... Oi, sunku bus man dėžę 
pargabenti... Patekti jų pusėn nesunku, bet su dėže 
atgal grįžti — štai, kur keblumas! Ją gal tik rogė
mis galima būtų.... Taigi, reikės arklių..."

Daug varsnų jau buvo nučiuožta kiek pravažinė- 
tu žiemos keliu. Arkliai ristele tempė du tylinčius 
vyrus. Kareivis vis dairėsi į apylinkes. Viskas bal
ta danga apklostyta. Tik medžių liemenys juoduoja, 
eglių tirštos šakos žaliuoja. Tamsiais brūkšniais 
brėžiasi karčių tvoros. Už jų dažnai atskirų vienkie
mių suręsti nameliai, it kokie seniai, pro kaminus 
pypkės dūmus leidžia. Laukai tušti. Neįmanoma ma

tyti, kur buvo kas sėta ar piauta. Viską dengia storas 
žiemos klodas, baltas ir žiauriai šaltas. Tame bal
tame, tarytum kailyje, lyg blusos, juntami žmonės 
iš besiveržiančių dūmų arba lojančių kiemuose šu
nų.

"Aha... Jau čia pat ir Punelės upė. Ji savo van
denį nuneš į Nemuną, prie Punios piliakalnio. Bet 
žmonės jį dažniau Margirio kalnu vadina. Dabar jo 
viršūnėje, buvusioje pilies aikštėje, pastatyti dveji 
namai. Anksčiau čia bajorai savo rūmus turėję. Bet 
senovėje kunigaikštis Margiris, narsiai gindamas 
pilį nuo kryžiuočių, žuvo su visais žmonėmis ir šei
momis... Verčiau pats kalaviju nusidūrė, bet nepa
teko gyvas priešui. Labai gražiai aprašė viską len
kų rašytojas Kraševskis. Skaičiau šitą apysaką 
"Kunigas" ir kuone verkiau... Čia mūsų protėvių 
narsumo liudytojas. Piliakalnis stovės, kol žemė 
bus".

Tačiau dabartis išblaškė Klemenso susidūmo- 
jimus apie žiląją senovę.

"Čia jau netoli ir Raižiai. O juose gyvena Su- 
leimdnas, mano draugas. Totorius jis, bet ištiki
mas bičiulis. Gal man verčiau per Raižius pasiek
ti Butrimonis? Suleimano pasiklausčiau, kur geriau 
pereiti pas bolševikus..."

— Sustok čia!
Vežėjas būtų per toli pravažiavęs. Buvo jau per 

žengęs medinį tiltą per Punelės upę.
— Ar jau čia?
— Sugalvojau čia sustoti. Aš jau pats rasiu ke

lią. Keliauk dabar atgal, Jonai. Dėkui už pavėžini- 
mą.

— O ką sakyti pulko vadui? Jis liepė jam pra
nešti.

— Pranešk tai, kad atvežei mane ligi šios vie
tos. Iš čia pėsčias keliausiu tuo keliuku ir Raižius.

Daugiau nieko.
Kareivis apsuko arklius ir roges. Keliu niekas 

nevažiavo, todėl netrukdomai atliko posūkį ir ne
skubėdamas leidosi atgal, Alytaus link.

***
Klemensas kelis kartus perėjo per savo siau

rą kamerą pirmyn ir atgal.
— Štai, dabar prisimenu! To kareivio vardas 

Jonas Švoba! O karo lauko teismui negalėjau pasa
kyti... Užkrito tada atmintis... Dabar jau per vėlu...

Ir vėl mintys, tarytum per gilų sniegą ar kokį 
klampumyną žėglioja.

"Tada Suleimano neradau. Jo seni tėveliai 
mane pavaišino. Jų sūnus, sako, Kaune stojęs sa
vanoriu. Taip pat ginti mūsų valstybę... Nesulau
kęs, sako, kada bus sudarytas atskiras totorių da
linys... Jie man nurodė kelią į Butrimonis, nors 
juos apgavau — nesisakiau, kad svarbų uždavinį 
turiu. Tik sakiau, kad noriu pasiekti Jucevičius. 
Tokių jie nežinojo. Laimingai pasiekiau Butrimo
nis. Niekas manęs nepastebėjo naktį įeinant. O ten 
bolševikų štabas. Užtiko mane vienas jų vyresny
sis. Nieko kito neliko man aiškintis. Mat,pasirodo, 
jie ten turėjo įsivedę karo stovį ir po penktos va
karo nevalia niekam nosies į gatves iškišti. Turė
jau pasisakyti, kad esu, tariamai, savanoris į jų 
kariuomenę. Melavau, kiek išgalėdamas ir raštinėj 
ir būrio patalpose. Tada tai ir pasidariau aš Aly- 
čiu. Klemensu Alyčiu. Apsimečiau esąs mažai raš
tingas, bet gerai šaudžiau pratimuose, tai įsigijau 
palankumą ruskio puskarininkio, vardu Ščerbako
vas. Barzdyla toksai...

"Guolį gavau greta padaužos lietuvio iš Onuš
kio. Iš pat pradžių jis mane įtarinėjo, o vėliau pa
tyriau, kad jam net ir sekti mane pavesta...

(Bus daugiau)
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ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIUKAS
Beveik dešimtmetį,po 

įsteigimo naujos Specia
lių Pajėgų grupės Fort 
Bragg, North Carolina 
1952 metais, kovoti par
tizaninio karo metodais, 
ši organizacija vargo. 
Pradžioje grupės nariai 
galėjo nešioti Specialis
tų Pajėgų būdingas ža
lias beretes, pasiskolin
tas iš Antrojo Pasauli
nio karo birtų smogiamų
jų dalinių. Bet 1956 me
tais, šios kepurės buvo 
uždraustos, nes atrodė 
"per daug užsienietiš
kai".

Prezidentas John F. 
Kennedy, pramatydamas 
partizaninio karo galimy
bes, ypatingai pietryčių 
Azijoje, grąžino Specia
lioms Pajėgoms tolimes
nio gyvenimo viltis.

Ir žalia beretė buvo 
grąžinta — didelėje pa
garboje. JFK 1962 me
tais kalbėjo: "Žalia be
retė vėl tampa pranašu, 
mo simboliu, drąsos 
ženklu, skirtingumo mar
ke laisvės kovoje".

Tuo laiku, apie 600 
Specialių Pajėgų narių 
jau buvo Vietname pata
rėjų rolėje.

Šiandien yra tarp 
9,000 ar 10,000 Žaliųjų 
Berečių. Karininkai ski
riami iš kitų kariuome
nės dalinių, į kuriuos 
jie su laiku vėl grįžta; 
eiliniai kariai, visi sa
vanoriai, praleidžia vi 
są savo karinę karjerą 
Specialių Pajėgų dali
niuose.

Šie kariai išmėtyti po 
visus kontinentus: 3,000 
Pietų Vietname, 400 
inailandė, 800 Okina- 
woj, 250 Bad Toelz, Va 
karų Vokietijoje, 800 Pa
namos Kanalo zonoje ir 
3,000 apmokyme Fort 
Bragg, North Carolina.

Daugumoj Žalios Be
retės veikia žvalgybinė
se operacijose. Jų tink
lai ir kontaktai platesni 
už bet kurios kitos gru
pės ir palaiko artimą 
kontaktą su ČIA,kaip įro
dė Nha Trang. įvykiai.

Kaip kariuomenės eli
tiniai daliniai, Žalios Be
retės gauna intensyvų 
apmokymą: susižinoji
mo specialistai patys tai
so radijo aparatus; medi
kai yra chirurgai be dip
lomų; sprogdinimo spe
cialistai gali bet ką su
naikinti. Visi yra daugia
kalbiai ir visi turi ge
riausią parašiutininkų 
apmokymą.

Vietname Žalios Bere
tės yra skirtos pasienių 
žvalgybai, priešo jude
sių sekimui, pasalų puo
limams. Be to jie veikia 
su pasienių vietiniais, 
daugumoje su Nųngs ir 
Montagnards genčių na
riais, tarp 70 įsteigtų 
pasienio ir kalnų stovyk
lų, kur tuzinas Žalių Be
rečių vadovauja šim
tams vietinių neregulia
rių karių.

Kai kurie kariuome
nės karininkai sako, kad 
Žalios Beretės per daug 
specialios. Kada, jaupen 
sijon išėjęs generolas 
Harold K. Johnson, bu
vęs vyriausias kariuo
menės vadas, lankė Ža 
lias Beretes Vietname, 
jis jiems pasakė: "Jūs 
atliekate didelį darbą, 
bet čia yra per daug ta
lento vienam mažam da
liniui".

TARP KANARŲ SALŲ IR
ŠIAURĖS IŠKYŠULIO (»>

Miegota mažai. Prabų- 
dėdavom ten iki pirmos 
antros ryto ir vėl kel
davo mės anksti, nes rū
pėjo išbėgti iš laivo ir 
pamatyti į šiaurę išsi- 
kišusį miesteliuką, ku
rio gyventojai ėjo mie
goti ar dirbti nepaisyda
mi valandų, miegą ir dar 
bą tvarkydami pagal nuo 
vargį ar reikalą. Dažnai 
ir mes patys atsidurda- 
vome tokiame nepažįsta
mame kaimely ir po pir
mos ir antros rytą laks
tydavome po gatves daž
nai saulės šildomi, nes 
ir toje pačioje šiaurėje, 
atsidūrus užuovėjoje, pa 
sidaro ir jauku ir šilta. 
Nenuostabu tad, kad vie 
tiniai vaikšto be kailinių 
lengvai vasariškai apsi
rengę, bet su lietsar
giais, plastikiniais pal
tais ir dažnai su tam tik
rais guminiais batais ar 
kaliošais, kurių Europo
je neteko matyti.

Norėdama paįvairinti 
tas nesvetingas šiaurės 
paras, laivo vadovybė su
galvojo eilę pramogų ir 
viena iš jų buvo diplomo 
davimas visiems peržen
gusiems Arktinę Parą- 
lėlę. Svetainėje klaupia
mės prieš atvykusį Nep
tūną, liejamas mums už 
kaklo vanduo ir turime 
išgerti stiklelį kažkokio 
raudonai nudažyto van
dens, kuriame, spėju,bu
vo pamirkyta silkė. Tos 
ceremonijos paįvairina
mos dainomis ir kitaip. 
O viena amerikietė, per
kopusi pusę amžiaus, 
taip širdingai prisiglau
dė prie Neptūno, kad to
jo, kad ir šaltoji šir
dis turėjo kiek tvirčiau 
suplakti.

Vargšas australas, ne 
atsivežęs nieko šiltes
nio apsivilkti, privers
tas dabar sėdėti svetai
nėje ir lošti kortomis. 
Atbėga jis kartais į vir
šų, pasidžiaugia, nufoto- 
tografuoja ir vėl du-

Cleveland Trust 
turi pagerintą sistemą 
čekiams ir balansui.

Daugiau nebėra patarnavimo mokesčių, 
jeigu jūs laikote čekių sąskaitoje $200, ar $500 taupamoje sąskaitoje, 

arba $1000 investavimo knygutės sąskaitoje.

Jeigu jums patinka idėja nuo mokesčių 
laisvos čekių sąskaitos, mes turime jums pa
siūlymą.

Paprasčiausiai laikykite $200 balansą sa
vo čekių sąskaitoje ir jums visiškai nieko ne
reikės mokėti už naudojimąsi sąskaita. Nebus 
jokių išlaidų už patarnavimą. Nebus jokių iš
laidų už indelius. Nereikės mokėti mokesčius 
už išrašytus čekius.

Jeigu jūsų balansas bus žemiau $200, jūs 
busite apdėtas $1 mokesčiu už tą mėnesį, plius 
normalūs mokesčiai už naudojimąsi čekių 
sąskaita.

Jūs galite turėti čekių sąskaitą be mokes
čių ir kitu būdu. Tik turėkite balansą $500 
jūsų regulioje 4% Cleveland Trust taupymo

sąskaitoje, arba $1000 jūsų 5'< investavimo 
knygutės sąskaitoje. Mes mokėsime jums pro
centus ir jūs galėsite rašyti visus Cleveland 
Trust čekius kiek norėsite neapkraunant mo
kesčiu nė vienu centu.

Jeigu rašote tik keletą čekių į mėnesį ir 
nenorite laikyti balanso čekių ar taupymo 
sąskaitoje, geriausias būdas jums bus mūsų 
CleveCheck sąskaita. Jūs mokėsite už čekius, 
kuriuos išrašote ir jokių kitų mokesčių.

Jeigu jūs jau turite balansą $500 Cleve
land Trust taupymo sąskaitoje, arba $1000 
investavimo knygutės sąskaitoje ir jūs inte- 
resuojatės šiuo planu, praneškite mums ir 
mes tuojau pat antspauduosime jūsų čekių 
sąskaitą, kaip ”FREE”, laisvą nuo mokesčių.

Cleveland Crust
OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS

R. SPALIS 

mia į šilumą. Jau dide
lė dalis turistų laiką lei
džia saugioje langų prie
glaudoje.

Mano anarakas gerai 
laiko šilumą, užtraukiu 
ant galvos dar tokį nailo
ninį gaubtuvą, kad tik 
akys ir nosis matosi ir 
galiu pakęsti bet kokį 
orą. Mėgdavau vėlyvas 
valandas praleisti vir
šuje, stebėdamas pajuo
dusias fantastines uolas 
lyg statulas įbridusias 
į jūrą, staugiantį, dainuo
jantį vėją, kamuoliais be
siritančius debesis. To
je neišgyventoje stihijo- 
je buvo tam tikras pa
trauklumas, gamtos po
ezija, simbolizuojanti 
pabaigą, nykumą.

Trys prancūzai pa
laiko kompaniją. Ra
mūs, mandagūs, nepri
mena tuos didžiai sujau
dintus, kuriuos buvau su
tikęs Prancūzijoje. Ypač 
įdomi pora. Jis 50-60 
metų ji 40-50 metų. Gra
žūs, tiesūs. Taip įsi
mylėjusios, taip atsida
vusios poros nemačiau 
anksčiau. Trečia pran
cūzaitė iš Nicos visad 
pirmoji išlėkdavo iš lai
vo ir bene pati paskuti
nioji grįždavo į jį. Tiek 
laiko leisdami kartu, mė
gindavome kalbėtis, bet 
tik ženklais. Šiaip taip 
susišnekėdavome. Ir iš 
viso kelionėje žmonės 
atviresni, greitesni susi 
draugauti. Per tas ke
lias dienas gali patirti 
daugiau paslapčių, negu 
per ištisus metus, be
sitrindamas tarp savo 
bendradarbių. Kartu jie 
linkę ne tik pasakoti,bet 
ir klausyti. Kartais gau
nu pamfletus, knygas 
apie Lietuvą, bet mano 
pažįstamieji anglai, at
virai pasakius, kratosi 
jų, žinodami jau mūsų 
reikalą. Čia, priešingai 

veržiasi norėdami su
žinoti daugiau. Gailė
jausi tik, kad neturėjau 
tų spaudinių apie Lietu
vą, kurie dar labiau nu
šviestų jos bylą.

Džentelmeno sąvoka 
pasirodo dar labai gyva. 
Australietis ir pietų af
rikiečių pora patvirtina 
tai. Afrikiečiai su dide
liu rūpesčiu žiūri į savo 
krašto ateitį ir spėja, 
kad po 20 metų juos lau
kia sukrėtimai ir ne
malonumai. Jau grįžta
moje kelionėje teko su
sidurti su šaunia ameri
kiečių pora, kuri sėdo 
greta. Moteris, žmonos 
užkalbinta, per valandą 
išklojo savo istoriją, iš 
rodė vyro nupirktas do
vanas Danijoje ir kitur, 
besitrankant po Europą. 
Vyras net sudraudė sa
vąją, girdi, jie iš Angli
jos mažai pinigų gali iš
vežti, o tu giriesi savo 
turtais. Bet, žinoma, ji 
nerodė jų besigirdama. 
Tai ilgai keliaujančio, 
hoteliuose ilgai užda
ryto žmogaus psicholo
gija, žmogaus netekusio 
savo draugų, aplinkos. 
Pirma proga prasiver
žusi kalba, pasidaro kaip 
toji perpildyta užtvanka.

Jau rodytos dovanos 
rodė, kad šių žmonių ki
šenė neeilinė, bet pati 
pasakoja nesijaučia to
kia turtinga esanti, mat 
jos sesuo (nepaprasto 
gražumo, rodoma foto
grafija tai patvirtino) iš 
tekėjusi už milionie- 
riaus. Deja, tai įnešė 
tam tikrą disonansą į bu. 
vusį gražų dviejų sesu
čių ir motinos gyveni
mą. Ne toji turtingoji 
prižiūri ir rūpinasi mo
tina, bet toji "pelenė", 
sėdinti su mumis. Kai 
pirktas minko odos kai
lis milionierei nepati
ko, vyras nupirko jai ki
tą už 10,000 dolerių. Mo
tina viltingai paklausė 
ką ji darysianti su pir

muoju minku, tikėdama, 
kad atiduosianti savo se
seriai, bet gražuolė, ne
pastebėjusi užuominos, 
nutarė naudoti jį lietin
gomis dienomis.

Toje pačioje vietoje 
įlipo ir kita įdomi ame
rikiečių pora. Vyro vei
das buvo toks savas,kad 
tikėjau jį esant lietuviš
kos kilmės. Pasirodo ne. 
Esąs anglų kalbos pro
fesorius, jo žmona irgi 
dėstanti universitete in
dustrinę psichologiją. 
Pirmą kartą užtikau taip 
tipišką amerikietį inteli
gentą liberalą. Lijo, pra
kalbėjome iki vakarie
nės ir vėliau susitikę ki
tą dieną tęsėm pradėtą 
temą. Svarbiausios jo 
mintys. Universiteto jau 
nimas reikalauja teisių 
ir tos teisės jam siūlo
mos, tačiau jaunimas tin 
gi jų imti, vengdamas at
sakomybės. Didžiai gai
la, kad jaunimas atvykęs 
iš Europos, taip greit už 
miršta savo tėvų kalbą. 
Argi negražu žinoti dvi 
kalbas: tėvų ir anglų. 
Toliau mūsų pokalbis pa
sidarė ne toks sklandus, 
perėjęs į mandagią po
lemiką. Profesorius tų 
priekaištų Amerikai tu
rėjo labai daug. Nerei
kalingi tie milionieriai, 
kai kurie jų nemoka jo
kių "taxų". Milionierių 
bendrovės lieja kraują. 
Štai ir tas ginčas tarp 
Salvadoro ir Hondūro tai 
irgi amerikiečių kapita
lo pasekmė. Nereikalin. 
gas ir tas skridimas įmė 
nulį, kiek dėka to galima 
būtų pamaitinti burnų ir 
t.t. Žinoma, savo krašto 
matomos ar tariamos 
klaidos ir jų kritika gal 
ir sveikas reikalas, bet 
toje gan plačioje anali
zėje pajutau lyg ir sim
patijas raudonajam pa
sauliui. Pastebėjęs ma
no priešingą nuotaiką, 
profesorius prikišo kad 
mano asmeniškas patyri
mas veikia mano pažiū
rą. Paklausiau tada, kaip 
anot jo, ar praktika ar te
orija reiktų labiau ver
tinti. Bet į tokius konkre
čius klausimus jis nie- 

(Nukelta į 6 psl.)

F.D.I.C. narys

si Spaudoje I 
pasidairius

ORGANIZUOTUMAS
Visi kviečia į organi

zacinį darbą, bet niekas 
nenori toje organizaci
joje dirbti. Nenori todėl, 
kad tie organizatoriai 
yra paprastai kritikuo
jami. Ne tik kad niekas 
už tokį darbą nesumoka, 
bet dar gerai išvanoja.

Šį klausimą reikėtų 
mums atidžiai peržiūrė
ti. Arba organizacinis 
darbas yra nereikalin
gas, arba tie kritikai ne
žino, ką daro, o gal pa
galiau ir darbininkai yra 
niekam tikę.

Kad šitoks organizaci
nis darbas reikalingas, 
tur būt, nė vienas negin
čija. Ypač jis reikalin
gas mums išeivijoje. Ne
same Grigo bitės, kad vė
jas mus blaškytų. Nori
me ir kartu sueiti, ir pa
silinksminti, ir padainuo
ti, ir pasiplepėti, o kas 
būtų, jei šitokių suėjimų 
švenčių, minėjimų, kon. 
certų ir panašių dalykų 
nebūtų. Mus pradėtų va
dinti laukiniais žmonė
mis. O kartais išsitaria
ma, kam čia tų organiza
cijų. Tai yra perdėm ne
apdairus išsitarimas ar 
gal savęs pateisinimas.

Jei organizacija reika
linga, tai reikalinga ir 
padėka tiems, kurie jo
je dirba. Padėka orga
nizatoriams yra vienin
telis užmokestis už jų 
sugaištą laiką. Lietuvio 
nuoširdumas kaip tik ir 
reikalautų gerbti orga
nizatorius. Kaip tik pas 
mus priešingai vyksta. 
Dažna organizacijos val
dyba yra stipriai išpur
toma, o po to su žibu
riu ieškoma kandidatų 
į naują valdybą. Žinoma, 
tie kritikai neina į val
dybą. Sako, ar aš dur
nas. Jau šitoks atsaky
mas- rodo, kad kritikas 
nėra nuoširdus.

Ši ypatybė nėra lietu
viška nuosavybė. Ji yra 
išeivijos gaminys. Ši 
žaizda ypač kenkia mūsų 
organizaciniam gyveni
mui. Pats laikas mums 
grįžti į savo tikrą cha
rakterį — į lietuvišką 
nuoširdumą. Esame jau 
pakelyje, jau rietenų 
susirinkimuose mažiau. 
Jei dar giliau apmąsty
sime šią padėtį, kaip bi
tės visi spiesimės į avi 
lį, į vieną lietuvišką šei 
mą, į organizuotą darbą. 
Kritikai nebus tuomet 
destruktyvūs ir nebai
dys nieko iš valdybų, bet 
patys į jas eis. Viskas 
tuomet bus mums reika
linga, kas organizuota 
— ir parapija, ir bend
ruomenė ir lietuvių na
mai, ir bažnyčia. O vis
ką pajėgume padaryti, 
jei atgautume lietuviš
ką nuoširdumą!

(Tėviškės Aidai nr.26)

HELP WANTED MALĖ
WANTED

PRODUCTION 
VVORKERS

3-11 Shift and 11-7 Shift 
No Experience reųuired, 

Good Wages and Fringe Benefits

Hercules 
Drawn Steel Corp. 

38901 Amrhein, Livonia, Mich.
(77-79)
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• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti 
ir Į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237

We Offer To Savers

TARP KANARlį SAU* IR 
ŠIAURĖS IŠKYŠULIO

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12
MONTH 
$10x000 
or MORE

Ssvingi certificates issued 
for six months or one 
y «ar - i n minimum 
amounts of $10,000.00, 
and tharaaftar in 
multiples of $1.000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

Passbook Savings
Accounts

Paid Quarterly
Computed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

Bu t u a I
ed

6 or 12
MONTH 
$5/000 
or MORE

Savings cartHicates isiued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

erai

AND LOAN ASSOCIATION 
2212 W. CERMAK RD. 
Chicago, III. 60608 

Vlrginia 7-7747

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

(Atkelta iš 5 psl.) 
kad neatsakydavo, ratu 
sukdavo. Anot jo, jei So
vietų Sąjunga kalta dėka 
savo valdymo formos, 
tai tuo pačiu ir Ispanija. 
Pažymėjau, kad visgi 
yra didelis skirtumas. 
Ispanija negresia kai
mynams, nepajėgi tam, 
tu tarpu visi Sovietų Są
jungos žygiai jam turi 
būti žinomi.

Tačiau visas jo savo
tiškas ružavumas plau
kė iš humaniškos, libe
rališkos širdies, o ne 
iš fanatiško atsidavimo 
marksistinei doktrinai, 
nes galų gale jis prisi
pažino, kad jei jam reik- 
tų parinkti kraštą, jis 
visad norėtų būti ameri
kietis.

Būtų nepilnas vaizdas 
jei nepaminėčiau jaunos 
keliautojos, kuri neįver
tino savo jėgų, lengva
pėdiškai pasijudino ke
liauti. Jaunuomenė turė
tų gal kiek ilgiau stab
telti pagalvoti ar apsi
moka vargas.

Jau antrą dieną, atsi
rėmęs turėklų, stebėjau 
uoste siuvančius žmo
nes, kai greta užkalbi
no nedidelio ūgio asme
nybė. Malonus veidelis, 
kurio visa gyvybė, inteli
gencija kaupėsi akyse. 
Pirmas mano įspūdis — 
vaikas, bet, atidžiai įsi
žiūrėjus, tų metelių ga
lėtų būti iki 20 ar kiek 
virš. Anarakas, gan plo
nutės ilgos kelnaitės. Gy 
venanti Australijoje, bet 
kilusi iš Anglijos,kurda 
bar porą mėnesių viešė
jusi pas motiną. Buvusi 
Amerikoje, Kanadoje, Ja
ponijoj, Hong Konge. Nus
tebęs paklausiau ar ji 
kartais ne milijonierė. 
Ne, nesanti, bet turinti 
palankias sąlygas. Hong 
Konge brolis, Kanadoje 
sesuo. Būdama svetima
me krašte, ieškanti dar
bo. Uždirbusi vėl keliau
janti. Ji pasitenkinanti 
mažu. Gėrėjausi tuo ma
žuoju padarėliu, kuris 
įvairina savo gyvenimą 
ne narkotikais ar parkų 
užuovėja, bet labiausiai 
lavinančia priemone — 
keliavimu. Atrodė ji 
linksma ir patenkinta. Ji 
nekeisdavo savo drabu
žių. Tur būt kitų ir netu
rėjo. Ji mėgdavo tą stik
linę verandą,pasidaryda
ma lyg jos dalis. Ji ne
turėjo savos kajutės, 
miegojo bendroje ketu
riems. Maitinosi pati, pa
sinaudodama laive esan
čia krautuvėle. Vienu me 
tu ji buvo susidraugavu
si su vokiečių būreliu, 
bet į tą draugystę žiūrė
jo skeptiškai. Įtarė, kad 
vokiečiai nori patobulin
ti savo anglų kalbą, o ji 
pati stengėsi kiek pra
mokti vokiškai. Kartąpa- 
klausiau jos už kiekrei-

•••
kia priklijuoti pašto 
ženklą, siunčian atviru
ką į Austr-aliją. Atsakiu
si nežinanti, ji siųsianti 
laiškus iš North Cape. 
Nepatikėjau, pradėjau 
įtarti, kad sunkiai suve
da galus. Veidelis nero
dė pirmykštės energi
jos. Jinai pradėjo skus
tis, girdi, norvegai ka
jutėje tr iukš mau j a, pi Ina 
ten lagaminų, vaikų, nė
ra kur pasideda, nakti
mis keičiasi žmonės ir 
t.t. Vis labiau į šiaurę, 
neturėdama šiltesnio 
apsivilkimo ir beveik ne 
valgydama, dar labiau 
prarado nuoaiką ir kar
tą prasitarė, kad norė
tų būti namuose. Taigi 
prisipažino, kad į kelio
nę išsirovė neapsigalvo
jusi , pasitikėdama tuo 
"kaip nors". Matyt, jos 
pinigai tirpte tirpo. Jei 
nesi apmokėjęs už vis
ką iš anksto, iš Anglijos 
išvežti pinigai yra nie
kis, nes Norvegijoje, 
aukšto standarto krašte, 
pragyvenimas yra bran
gus, kaip ir Švedijoje.

Žmona aprūpino ją šil- 
ta vilnone antklode susi
supti ir padėjom kiek 
maistu tik gaila vėlai ap 
sižiūrėjom, nes netru
kus jinai išlipo Kirke- 
nes, neaplankiusi ir 
North Cape, nes nebuvo 
sumokėjusi už tą ekskur 
siją iš anksto. Kirkenes 
pasuko į jaunimo hoste- 
lį, tikėdama kaip nors 
irtis į pietų Norvegiją. 
Abejoju ar likusi kelio
nė jai buvo lengva. Ne 
daug tų važiuojančių ma
šinomis į pat šiaurę, nes 
keliai kartais primena 
lietuviškus vieškelius, o 
nuotoliai; kėlimasis per 
fiordus, kalnotumas pa-, 
daro kelionę gan sunkią. 
Be to, tie keli važiuojan
tieji apsikrovę manta ir 
vargu ar dažnas susto
ja parodžius pirštą.

(Bus daugiau)
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COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T.T.
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361-1763 531-7770
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VIRŠUJE: į Dirvos vakarą 
šv. Jurgio parapijos salėn 
praeitą šeštadienį prisirinko 
tiek svečių, kad pritrūko kė
džių ir kai kuriems teko sto
vėti. J. Garlos nuotrauka

Širdingas ačiū visiems Dirvos 
rėmėjams ir talkininkams

• Sol. Juzė Krištolaity tė- 
Daugėlienė, dainų o d a m a 
Valstybinės Operos chore 
Kaune, išsiskyrė savo balsu 
ir vaidybiniu talentu ir ne
trukus gavo dainuoti Fras- 
ąlitos vaidmenį op. Carmen 
bei kitas mažesnes partijas. 
1943 m. ji buvo priimta Vil
niaus operon kolaratūri- 
nėms partijoms. Karo sūku
ryje, atsidūrusi Vokietijo
je, Juzė Krištolaitytė kon
certavo daugelyje miestų ir 
žavėjo klausytojus savo 
krištoliniu balsu ir dainavi
mo kultūra. Atvykusi į 
JAV, solistė buvo kviečia
ma koncertams į įvairias 
lietuvių kolonijas ir 1957 
m. dainavo Džildos vaidme
nį op. Rigoletto, kurią pa
statė Chicagos lietuvių ope
ra; Vienas paskutiniųjų so
listės pasirodymų įvyko 
šiais metais komp. K. V. 
Banaičio kūrinių rečitalyje 
Clevelando muzikos mokyk
loje.

Spalio 12 d. Juzė Krišto
laitytė - Daugėlienė dainuos 
Clevelando Tėvynės Garsų 
radijo dvidešimties metų 
minėjimo koncerte.

KVIEČIA Į PIETUS
Vysk, Valančiaus litua

nistinės mokyklos tėvų ko
mitetas šį sekmadienį, spa
lio 5 d., 11 vai. 30 min. šv. 
Jurgio parapijos salėje ren
gia pietus.

Mūsų šeimininkės patieks 
skanius cepelinus, koldūnus, 
balandėlius ir dešrų.

Atsilankę į pietus ska
niai pavalgysite ir kartu 
paremsite lit. mokyklą, nes 
pietų pelnas skiriamas mo
kyklai išlaikyti.

Nevirkite sekmadienį na
muose, bet ateikite pietauti 
į šv. Jurgio parapijos salę.
40 VALANDŲ ATLAIDAI

Šv. Jurgio bažnyčioje 
40 vai. atlaidai bus spa
lio mėn. 5,6 ir 7 dieno-

Praėjusį šeštadienį 
rengtas Dirvos vakaras 
sutraukęs nepaprastai 
daug svečių, jau praei
tyje.

Su dideliu džiaugsmu 
stebėjome gausų jauni
mo būrį šalia eilės se
nų bičiulių, besilinksmi
nančių jaukioje, šeimy
niškoje nuotaikoje. Ir jei 
vakaro rengėjai iš savo 
pusės stengėsi galimai 
geriau tam pasiruošti — 
tikrasis nuopelnas pri
klausė visiems talkinin
kams ir svečiams.

Širdingas atsinešimas 
konkreti talka ir per vi
są vakarą skambanti dai
na nusakė tikrasisas Cle
velando lietuvių nuotai
kas.

Be talkininkų nebūtų 
buvę įmanoma atlikti vi' 
są pasirengimo darbą, 
gi be širdingų svečių, 
vargu ar būtų susikūru
si tokia puiki nuotaika.

Su giliu dėkingumu sa
kome ačiū gausiems Dir
vos rėmėjams, atėju
siems įtaiką sėkmingam 
vakaro parengimui.

Už gražų, įvairų ir gar
dų bufetą dėkojame auko
jusioms ir talkinusioms 
ponioms ir panelėms:

Apanienei, Barniškai- 
tei, Benienei, Bliumen- 
talienei, Gailiušienei, 
Garmienei, Gedgaudie
nei, Giedraitienei, Jonai
tienei, Jokūbaiti enei, 
Aid. Juodvalkįenei, An. 
Juodvalkį enei, Juoza- 
paitienei, Kazėnienei, 
Knistautienei, Kubiliū- 
nienei, Laikūnienei, Ma
šiotienei, Marcinkevičie
nei, Matienei, Mockuvie- 
nei, Mikoliūnienei, M. 
Nasvytienei, Narbutai- 
Nasvytienei, Narbutai- 
tienei, Navickaitei,Oran- 
taitei, Palukaiti enei,
Palubinskienei, M. Puš- 

mis. Šv. Sakramento gar 
binimo iškilmės prasi
deda sekmadienį lietuviš
komis pamaldomis 10:30 
vai. Pamokslus sakys do
mininkonas tėv. T. Žiū
raitis.

• Inž. Zenonas Bačelis, 
gyv. Brazilijoje, šiuo metu 
lankosi JAV-bėse. Buvo 
Bostone, New Yorke. Pake
ly sustojo Clevelande pasi
matyti su senais pažįsta
mais ir ta proga aplankė 
Dirvą.

Z. Bačelis Nepr. Lietuvo
je buvo žemės Ūkio minis
terijoje direktorius. Pasi
traukęs į užsienį, įsikūrė 
Brazilijoje. 

kori enei, Pračkienei, 
Petraitienei, Petkevičie
nei, Pautienienei, K. 
Kaulinaitienei, A. Rau- 
linaitienei, Rickienei, 
Rydelienei, Slabokienei, 
Staškūnienei, Stasienei, 
Steponavičienei, Stuogie- 
nei, Skaučių Akademi- 
kių "Šatrijos Raganos" 
draugovei, Šiaučiūnie
nei, Tatarūnienei, Ur
bonavičienei, Vinclo- 
vienei, Žygienei.

Didelis ačiū priklauso 
vyriausiai šeimininkei 
p. Stuogienei, ryžtingai 
ir nepailstančiai tvarkiu 
šiai bufetą. Didelis ačiū 
priklauso i-r p. B. Prač
kienei priėmusiai pas sa 
ve namuose Žymantų šei
mą.

Didelės padėkos užsi
pelnė ir vyrai, talkininką 
vę prie baro, bilietų par
davimo, kontrolės ir t.t. 
Širdingas ačiū talkinin
kams :

L. Baniui, V. Blinstru 
bui, A. Jonaičiui, J. Kak- 
lauskui, V. Kizlaičiui,S. 
Lukoševičiui, H. Maci
jauskui, S. Pabrinkiui, 
E. Petkevičiui, V. Stuo- 
giui, J. Urbšaičiui.

Širdinga padėka pri
klauso mūsų jaunimui: 
Grandinėlės šokėjoms, 
talkininkavusioms salė
je nurodinėjant vietas ir 
akademikėms skautėms, 
kurios ne tik gausiai au
kojo bufetui, bet ir išti
sai talkino bufete vaka
ro metu, bei Pilėnų tun
to skautams, talkinu
siems rūbinėje.

Didelis ačiū ilgame
tei Dirvos rėmėjai p. Če 
pukaitienei padovanoju
siai gražų tortą loteri
jai ir didelis ačiū loteri
ją pravedusiems: K. 
Laikūnienei, N. Maželie 
nei, Z. Peckui ir V. 
Stuogiui.

Taip pat nuoširdus 
ačiū p. Pažemio orkest 
rui, kuris taip malonia 
lietuviškų melodijų pyne 
sukūrė taip artimą ir 
mielą atmosferą.

Kol tiek daug nuošir- 
ir supratimo yra 

iš clevelandie- 
čių pusės, nėra jokios 
abejonės ar klausimo dėl 
Dirvos ateities. Bendro
mis jėgomis, visuotina 
talka visos kliūtys yra nu 
galimos ir darbas nėra 
sunkus. Mieliems sve
čiams, parėmusiems 
Dirvą savo atsilankymu, 
brangiems talkininkams 
prisidėjusiems savo au
komis ir darbu — mūsų 
gili ir širdinga padėka.

DIRVA

dūmo 
rodoma

Jauniausieji Žymantą šeimos dainininkai Aldona ir Jonukas, išpil
dant duetą "O kur buvai, dieduk mano”. J. Garlos nuotrauka

DIRVOS VAKARE BUVO SKAIDRI
IR LINKSMA NUOTAIKA

Metiniame Dirvos va
kare rugsėjo 27 d. kon
certą atliko dainuojanti 
Žymanų šeima: mamytė, 
du sūneliai ir šešios duk
rytės. Nepaprastai ori
ginali kuopelė jau gero
kai išlavinta, nors mie
lų paaugėlių ir vaikučių 
sudėtyje, pradedant nuo 
penkerių metų amžiaus.

Redaktoriui V. Gedgau
dui pasveikinus svečius, 
trijų dalių koncerto pro
grama pasirodė apsti 
įvairaus sunkumo kūri
niais — vienbalsiais ir 
dvibalsiais, lengvai ap
čiuopiamais ir nežymia 
dalimi net rimtais. Dai
nuota, solo pavieniui, 
dviese, solo, kitiems pri
tariant, keturiese ir 
bendrai visa grupe.

Turinį sudarė: Oi le
kia, lekia — liaudies dai 
na, harmonizuota M.K. 
Čiurlionio, Tu mano mo
tinėle — l.d., harm. J.

AUKOS DIRVAI
Pirkdami į Dirvos va

karą bilietus, ar bufetui 
pinigais aukojo:
S. Nasvytis ...................  6.00
A. Garmus......... ...............12.00
Z. Dautartas..................... 2.00
J. Stankaitis....................  2.00
F. Mickevičius....................3.00
S. Jonaitis............................ 5.00
J. Krištolaitis......................5.00
p. Venclauskienfe.................. 1.00
A. Sumakaris.......................5.00
J. Stempužis......... ........... 10.00
J. Kaklauskas..................... 3.00
J. De Righter..................... 10.00
E. Unger........................... 5.00
A. Butkus .......................... 10.00
A. Raulinaitienė ............. 10.00
Aid. Juodvalkienė............ 5.00
F, Jurevičius .................. 9.00
R. Melsbakas ..................10.00
O. Žygienė......................... 5.00
An. Juodvalkienė................ 3.00

Už aukas Dirva vi
siems nuoširdžiai dėko
ja.

Žilevičiaus, Gintarėlių- 
šalis — J. Bertulio, Ei
siu girion — ld., harm. 
B. Jonušo, Už klystan
čius žmones — A. Kačia- 
nausko, Šėriau, šėriau
— l.d., Lopšinė — J. 
Bertulio, Siuntė senis 
ožką — l.d. Dominiąue
— Soeur Sourire, Wie- 
genlied — J. Brahms, 
Shadow of Your Smile — 
J. Mandel, LasChiapene- 
cas — J. Marlowe, 
You’re a Good ManChar 
lie Brown — C. Gesner, 
Kur lygūs laukai — J. 
Naujalio, Gegutė — V. 
Juozapaičio, Vai gražu, 
gražu — A. Kač anaus- 
ko, O kur buvai, dieduk 
mano — l.d., harm. J. 
Žilevičiaus, Išėjo mer
gelė — B. Budriūno, Kas 
subatos vakarėlį — l.d. 
harm. J. Žilevičiaus, 
Lietuva brangi — J. Nau
jalio ir Šienelis ralio —
F. Strolios. Nuolatinei 
akompaniatorei W, Ma- 
ger susirgus, pakviesta 
laikinė pavaduotoja.

Dainuota net penkiom 
kalbom. Toks kalbinis la
vinimas, be abejonės, 
kiekvienai šeimai būtų 
naudingas. Balsai ir dai
navimo technika vysto
ma autoritetingoje ope
ros solistės Dičiūtės - 
Trečiokienės priežiūro
je.

Dainas bei daineles 
šen ten pagyvino ir pa
puošė vaidyba, reikšmin 
gi judesiai ir šokiai bei 
ritmiški plojimai. Paski
ri grakštumo blykste
lėjimai tikrai patenkino 
žiūrovus. Būtų dar gra
žiau, jeigu veideliai daž 
niau apdovanotų žiūrovus 
šypsniais.

Tautiniai drabužiai ge
rai suderinti. Vėliau pa
keisti kitais irgi skonin
gais. Dekoracijos pui
kiai nuteikia. Masinan

ti smulkmena, kai iš ma
žų durelių išeina maža 
mergelė.

Dirvos vakarai visa
dos turi pasisekimo. Pub
likos prisirinko apie 500 
didelių ir mažų asmenų. 
Daug buvo jaunimo ir su
sidomėjimo kupinų vai
kų. Ponia P. Žymantie
nė buvo apdovanota ro
žių puokšte, o jaunieji 
dainininkai saldainiais.

Jeigu meniškais Žy
mantų šeimos pavyz
džiais pasektų kitos šei
mos ar bent mokyklos, 
tai būtų sveikintinas lai
mėjimas.

Skaidri ir linksma nuo 
taika lydėjo visus sve
čius iki vėlumos, besi- 
vaišinant ir bešokant. 
Šauni, Pažemio vadovau 
jama, kapela meistriš
kai viliojo.

Visus stebino ir kar
tu džiugino, kad šiame 
Dirvos vakare buvo gau
su jaunimo, akademikų, 
kiek niekad nebūdavo jo
kiuose kituose parengi
muose, kuris čia gražiai 
linksminosi, šoko ir dai
navo su vyresniaisiais. 
Gal tai ir buvo šio vaka
ro svarbiausias laimėji
mas.

Vladas Braziulis
• Prieš atnaujindami sa

vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

PASTATO 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Pilnam laikui reikalingas 
prižiūrėtojas nuo 12 vai. iki 
8 vai. ryto. Aukštas atlygi
nimas, gyvybės apdrauda, 
ligoninė. Skambinti telef. 
692-1200 tarp 9 ir 5 vai. p. 
p. Tarnybos vieta E. Cleve
land arti autobusų.

(78-79)

INVENTORINIS 
IŠPARDAVIMAS

Vestuvinių suknelių krau
tuvėje, veikiančioje jau 20 
metų. Nuotakoms ir pamer
gėms suknelės už pusę kai
nos.
Lucile Hat and Bridal Shop 
693 E. 185 St. 481-6310 

(78-80)

PARDUODAMAS 
MŪRINIS BUNGALOW
Prie E. 185 St., arti Nau

josios parapijos. Apačioje 2 
miegamieji. Viršuje praplė
timas. Rūsys ir garažas.★

Mūrinis namas dviejų šei
mų. Viršuj 4, apačioj 4. Ga
ražas. Tuoj pat galima per
imti.

Strekal Realty 
481-1100 692-1020



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos noveles konkur
sui gautos novelės: "Sek
madienis po apversta valti
mi”, "Ipolito Arbuto didy
sis laimėjimas” ir "Valiu
lis”, kurios buvo išsiųstos 
dar prieš konkurso uždary
mo datą.

• Carl B. Stokes, Cleve
lando meras, laimėjo didele 
balsų persvara demokratų 
pirminiuose rin k i m u o s e 
prieš savo oponentą Robert 
J. Kelley. Tokiu būdu lap
kričio rinkimuose dėl bur
mistro vietos varžysis de
mokratas Carl B. Stokes ir 
respublikonas Ralph J. 
Perk.

• Chicagos šauliai vysto 
pasigėrėtiną organiza c i n ę 
veiklą, akcentuoja sveiką, 
stiprų tautinį nusiteikimą, 
šiais metais Vytauto Di
džiojo kuopa įsigijo vėliavą 
ir ilgametį LšS pirmininką. 
Išganaitį pakėlė į 'kuopos 
garbės narius, šia proga 
rugsėjo 7 d. surengė šven
tę. Pamaldos ir vėliavos 
krikštynos įvyko tėv. Jėzui
tų .koplyčioje. Oficialioji 
programos dalis ir vaišės 
Vyčių salėje, šventėje da
lyvavo keli šimtai asmenų.

• Mykolo Sleževičiaus Ne
priklausomos Lietuvos mi- 
nisterio pirmininko, mirties 
30 metų sukaktis bus viešai 
paminėta lapkričio 16 d., 
sekmadienį, 4 vai. p. p. di
džiojo Jaunimo Centro sa
lėje, Chicagoje. Pagrindi
nes kalbas pasakys advoka
tas Gabrielis Gedvilą ir inž. 
Antanas Novickis.

EAST ST. LOUIS
KRENTANČIŲ RUDENS 

LAPŲ VAKARAS
ALT S-gos East St. Louis 

apylinkės skyrius, vykdy
damas visuotino narių su
sirinkimo narių nutarimą, 
spalio 25 dieną, 6:30 vai. 
vakaro rengia krentančių 
rudens lapų vakarą malo
nioje aplinkumoje: Holiday 
Inn. patalpose Route 157 ir 
greitkelio 270 sankryžos ri
bose netoli Southern Illinois 
University E d w a rdsville 
campus.

Yra ruošiama patraukli 
programa ir atliekami kiti 
parengiamieji darbai, kas 
suteiks visiems atsilanku- 
siems užtikrintą jaukų su
buvimą bei pramogą. Tiki
masi ir svečių iš Chicagos, 
Springfieldo ir kitų vieto
vių.

Visi yra prašomi užsira
šyti pas skyriaus sekreto

rių Vladą Tervydį, skambi
nant telefonu 344-1913 ar
ba pranešti laišku šiuo ad
resu: Vladas Tervydis, 802 
N. Morrison, Collinsville, II- 
linois. Užsirašymas arba 
pranešimas yra reikalingas 
todėl, kad reikia iš anksto 
užsakyti maistą žmonių 
skaičiui, kuris dalyvaus šia
me vakare. Taip pat gali
ma užsirašyti ir pažįsta
mus skyriaus narius, kurie 
savo keliu praneš sekreto
riui.

SKYRIAUS PARAMA
Skyriaus visuotinas na

rių susirinkimas, įvykęs p. 
Gumbelevičių rezidencijoje, 
nutarė paremti ALTO su
važiavimą, paskiriant iš ka
sos $10.00 ir taip pat Korp! 
Neo-Lithuania klestėjimo ir 
stovyklos fondui irgi $10.00, 
kas yra ženklas, jog sky
rius rūpinasi visais lietuviš
kais reikalais ir jungiasi 
pagal išgales bendron visuo- 
tinon veiklon.

Lietuvių parapija neteku
si vyskupo dr. A. Deksnio, 
kaip parapijos klebono, da
bar turi naują kleboną kun. 
J. Gasiūną. St. Louis miesto 
lietuvių parapijos klebonas 
dr. P. Cieliešius yra dažnas 
svečias ir Illinois lietuvių 
tarpe ir jau užsirašė atsi
lankyti į rudens lapų vaka
rą. Lietuviškas nuotaikos 
pasireiškimas ir dvasia kaip 
tik bus ryški šiame vakare, 
kur ir jaunimas dalyvaus, 
kur jaunimas irgi yra kvie
čiamas dalyvauti progra
mos išpildyme. Tad susiti
kime visi draugėn ir turė
kime džiaugsmo savitarpy- 
je ir sieloje po visokių dar
bų — vasaros derliaus, jei 
taip galima būtų pasakyti.

(bt)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

DEDIKACIJOS ŠVENTĖ 
ARTĖJA

Istoriniai didelis lietuvių 
skaičius pirmą kartą susi
rinks Romoje 1970 metų 
vasarą dalyvauti Lietuvos 
kankinių koplyčios pašven
tinime.

Netrukus bus paskelbta 
registracijų norinčiųjų da
lyvauti šioje šventėje.

Aukotojų ir jų paminėtų 
asmenų vardai liks ateičiai 
specialiose knygose Vatika
no ir lietuvių archyvuose.

Neatidėliokite atsiųsti sa
vo auką šiuo adresu: Lithu
anian Martyrs’ Chapel, 2701 
W. 68th St., Chicago, Illi- 
nois 60629.

Detroito, Lietuvių Namuose rugsėjo 21 d. {vyko pirmasis LB Detroito apylinkės seniūnų susirinki
mas { kur{ atsilankė iš Chicagos LB Centro valdybos pirm. B. Nainys. Prieky sėdi iš kairės: S. Bliu- 
džiuvienė, kun. A. Babonas, M. Sims, O. Valatkienė, inž. B. Nainys, inž. J. Gaižutis, p. Nainienė ir 
dr V Majauskas. Stovi: A. Rugienius, inž. K. Čenis, J. Soštakas, inz. B. Brizgys, A. Misiūnas, L. 
Šulcas, Č. Šadeika, J. Mitkus, L. Smalinskas, inž. V. Urbonas ir B. Burba J. Urbono nuotrauka

DETROIT

DVIGUBA SUKAKTIS
Justas Pusdešris sa

vo šeimos ratelyje, da
lyvaujant bendradar
biams, kaimynams ir pa 
žįstamiems rugsėjo 20 
d. atšventė dvigubą šven 
tę 62 metų gimtadienį ir 
iš Fordo po 19,5 metų 
darbo, išėjimo į poilsį.

Programą pravedė 
"Alkos" sambūrio akto
rius Algis Pesys, kuris 
savo trumpoje kalboje 
atsilankiusiems papasa
kojo Justo Pusdešrio 
svarbesnius gyvenimo 
bruožus ir supažindino 
su jo šeima, žmona Ona, 
sūnumis Linu ir Donatu, 
ir dukterimis Jūrate ir 
Audrone bei jų šeimo
mis. Sugiedota ilgiausių 
metų.

Šios gražios ir garbin
gos šventės proga J. Pus- 
dešrį sveikino: Vladas 
Pauža, Vincas Tamošiū
nas, dr. Vytautas Mile
ris, Vytautas Agilvis.G. 
Viskantienė, Stasys Gar- 
liauskas, S. Šimoliūnas, 
Jonas Atkočaitis ir V. 
Armalis. Visi sveikinto
jai linkėjo sėkmės ir 
prašė ir toliau vadovauti 
"Alkos" sambūriui.

Sveikinimo kalboms 
pasibaigus jubiliatas Jus

Janina Mathews, solistės Lionės Jodytės dukrelė, vėl dainuoja 
pirmąjį vaidmenį "Curley McDimple" veikale, kuris vaidinamas 
Bert Wheeler teatre, 134 W. 43 St. New Yorke. Vaidinimai vyks
ta kasdien, išskyrus pirmadienius ir antradienius. Spektaklių pra
džia 8:30 v. v.. Šeštadieniais — 3 v. popiet ir 8 v.v., sekmadie
niais -- 3 v. popiet ir 7 v.v. Dabar ji pakviesta šešiom savaitėm. 
Veikalas jau eina trečius metus. Šiame veikale mažoji dainininkė 
dainavo ir praėjusiais metais. V, Maželio nuotrauka

tas Pusdešris savo tar
tame žodyje, padėkojo 
savo mielai žmonai 
Onai, sūnums ir duk
roms už surengimą jam 
šios šventės ir visiems 
svečiams už atsilanky
mą ir dovanas. Taip pat 
savo kalboje paminėjo, 
kad žmogui nuo 60 metų 
prasideda antroji jaunys
tė ir jis jaučiąsis dar vi
sai jaunas nors ir į poil
sį išeinąs. Kiek sąlygos 
ir sveikata leis ir toliau 
talkininkausiąs ir dirb
siąs Lietuvių Bendruo
menei, organizacijoms 
ir "Alkos" sambūriui.

Justas Pusdešris yra 
buvęs Marijampolės 
miesto teatro režisie
rius. Gyvendamas Vo
kietijoje irgi buvo įsi
traukęs į teatrinį darbą, 
suorganizavęs meno 
sambūrius, statęs įvai
rius veikalus ir monta
žus.

Atvykęs 1950 metais į 
Ameriką ir apsigyvenęs 
Detroite čia suorgani
zavo "Alkos" dramos 
sambūrį ir jam vadovau
ja. Priklauso daugumai 
organizacijų ir su jomis 
dirba: Radijo klubui,
skautams, šauliams, LB 
ir kitiems. Taip pat pri
klauso Lietuvių Namų 
Draugijai ir Dariaus ir 
Girėno klubui ir yra bu

vęs jų valdyboje. Spau
da jam yra irgi miela. 
Skaito net kelis laikraš
čius, kurių tarpe ir Dir
vą.

A. Grinius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

REIKMENŲ 
DEPARTAMENTUI 

DARBININKAI
Dieninės ir naktinės pamai

nos, geros darbo sąlygos, va
landinis mokestis ir naudingi 
priedai.

KENDALE INDUSTRIES
8600 E. Pleasant Valley Rd. 

Independence, Ohio

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsjme Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

JOURNEYMEN

Horizontai Boring Mill
Vertical Mill
Hydrotel
Mušt have 10 years ex- 
perience or Journeyman 
card.

NIGHT SHIFT
steady vvork and over- 
time

LIBERTY TOOL & ENG
2250 W. Maple
Walled Lake, Mich.
313- 9 63-2118 (72-78)

WOODWORKING
Moulder Operator

Mušt be able to sėt up 
and operate machine, 

grind knives, etc.

SYL ROBERTS, MILL SUPT.
BIG FOUR LUMBER CO.

700 Granger Rd., Cleveland, O.
(77-83)

WANTED AT ONCE
Ist CLASS

STEEL FABRICATION MEN

for small misc. Iron Shop. Stea. 
dy work forąualifiedmen. Days.

313-689-9180
(73-78)

Wanted at once 
experienced
MOLDERS

with brass & aluminium 
experience. Steady 
work. 50-hour week.

Ask for Mr. Forten- 
bacher.

NOREN PATTERN & 
FOUNDRY CO.
Fruitport, Mich.
616- 8 6 5- 3192 (71-801

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje mirusio kompozi
toriaus Juozo Bertulio atminimui pagerbti parodėlėje išstatyti velio
nio kelių pastarųjų gyvenimo metų būvyje sukurti muzikos veikalai, 
{vairių gyvenimo momentų fotografijos bei padėkos ženklai už neei
linius nuopelnus lietuvybei, nuoširdžiai besidarbuojant su lietuviš
ku atžalynu mokyklose bei Alvude. Nuotraukoje muziejaus bibliote
kininkas Jurgis Kasakaitis su velionies dukra Ina Bertulyte - Brey.

Visuomenė kviečiama lankytis muziejuje ir pamatyti tuos gar
bingo atminimo kompozitoriaus J. Bertulio atminimui pagerbti iš
statytus daikus. Muziejaus adresas: 4012 Archer Avė., Chicago, III.
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