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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

«>
DIRVOJE humoristas J.
Grauda, vienintelis mumy
se savo žanru ir aštrumu,
iškėlė tragišką Genocido
parodos detalę, kad didelia
me tos parodos skyriuje,
p r i s tatančiame Amerikos
visuomenės ir legislatūros
opinijas apie Pabaltijo oku
paciją bei tautžudystę, ne
buvo pastebėta rezoliucija
Nr. 416. Humoristas daro
išvadas, kad buvo todėl, kad
tos rezoliucijos veikla ėjo
separatiniais nuo ALT ke
liais.
Taip vadinamas Rezoliu
cijų judėjimas turėjo kele
tą savo fazių. Jis buvo re
miamas laisvinimo veiksnių
ir ignoruotas. Jis buvo po
puliarus ir entuziastingai
visuomenės sutiktas. Rezo
liucijų komitetas, ilgainiui,
tapo ”suamerikon i n t a s”.
Tai buvo geniali mintis su
kurti organizaciją, kurion
jungiant amerikinio politi
nio pasaulio figūras, užangažuoti juos mūsų naudai
ir mums reikiamam aspek
tui remtis jais.
Ir tą mes galėjome pa
justi per Vasario šešiolikto,
sios minėjimus. Kiekvienas
reikšmingasis politikų pasi
sakymas atremtas į šios re
zoliucijos nuostatus. Dabar
politikų pareiškimai jau ne
be tie, kurie buvo iki tos
rezoliucijos. Tada būdavo
deklaracijos apie Lietuvos
garbingą praeitį ir linkėji
mai būti laisvais. Dabar vi
sa tai konkretizuota rezo
liucijos tūryje: Sovietai pri
valo pasitraukti iš Pabalti
jo ir leisti Pabaltijo tau
toms atstatyti savo valsty
binį suverenumą. Tai rodo,
kad politikai noriai ima re
zoliucijos konkretumą,
vengdami anksčiau vartotų
miglotų linkėjimų būti lais.
vais. Dabar visa tai tapo
Amerikos reikalu, nes tos
rezoliucijos judėjimo sąsta
te, pradedant Nixonu, su-,
tilpo beveik visi, kurie yra
Who is who Amerikos po
litikoje. Juo labiau mes ma
tome tai ir birželio dieno
mis, kada greta politikų ir
garsūs žurnalistai ima mi
nėti tą pačią rezoliuciją,
kaipo laisvinimo išeities
punktą.
Bet čia yra ta tragikome
dija, kada amerikiniai poli
tikai ir žurnalistai adoptavo rezoliucijos konkretumą,
mums vis tenka savo tarpe
kautis: ar prisiimti tą re
zoliuciją laisvinimo kovos
išeities punktu, ar visai nu
neigti ją ALT ir VLIK sei
muose ?
Gali kam nors nepatikti
vieno veikėjo nosis, o kito
veikėjo balso tembras. Am
bicingai galima susiimti,
kad tai mano, o ne tavo dar
bas. Tačiau, ar nereiktų
mums kviestis iš karstų Va
sario šešioliktosios deklara
cijos signatarus, parodyti
pavyzdį, kad sunkiausios
ideologinės kovos metu jma.
noma susivienyti Tėvynės
laisvės vardu.
Rezoliucija Nr. 416 jau
išėjo iš lietuvių visuomenės
kontrolės. Ji padėta į Ame
rikos legislatūros arsenalą.
Ginklas jau gatavas, ir rei
kią tik momento, kad atsu
kus j Pabaltijo okupanto
pusę. Ir tas momentas ateis.
To akivaizdoje būtų laukti
na ALT ir VLIK paramos
tam judėjimui.

AMERIKOS KRIZE
AR KRAŠTAS ŽENGIA NUOSMUKIN?

Nūdien daug kalbama
apie dvasinę krizę, ku
rią pergyvena Amerika.
Kartais atrodo, kad su
antruoju pasauliniu karu
ji pasiekė savo galybės
kulminacinį tašką ir lė
tai, bet pastoviai lei
džiasi žemyn. Nesuge
bėjimas ir nenorėjimas
laimėti Vietnamo karo
tai tik paryškina. Kaip
tokios nuotaikos yra pla
Čiai pasklidusios paro
do ir faktas, kad Newsweek magazinas savolie
pos 4 d. savaitės, at
seit nepriklausomybės
sukakties šventės numery paskelbė net šešių
istorijos profesorių apy
braižas apie Amerikos
dvasinę krizę.
Kalbėdamas apie jog
priežastis,
prof. Richard Hofstadter tarp kit
ko nurodo, kad nūdien re
ligija jau nebevaidina to
kios rolės kaip anksčiau.
O be religinio ryšio ne
daug lieka kitų ryšių, ku
rie laikytų tautą krūvo
je. Vienas iš tokių būtų
lojalumas savo institu
cijom, kaip universite
tams. Jis dabar labai
susilpnėjęs. Kitas yra
noras pasižymėti savo
profesijoje, ar tai būtų
teisė ar tik dailidės ama.
tas. Nūdien ambicija bū
ti tobulu savo srityje yra
smarkiai sumažėjusi ir
vis dar mažėja. Studen
tai aiškina, kad jienežinp ko jie sėdi universi
tetuose. Net revoliucijos
vadai, kaip Abbie Hoffman ir Jerry Rubin yra
ne kažkokių svajonių įgy
vendinimo siekėjai, bet
tik paprasti klounai.
Prof. Andrew Hacker
konstatuoja, kad daugu
ma tautų didybės pasie
kė per karinius laimėji
mus. Bet toks pasiseki
mas reikalauja piliečių,
kurie būtų pasiryžę mir
ti neabejodami jiems pa
skirta misija. Tuo tar
pu jaunų amerikiečių tar
pe yra jau nedaug tokių,
kurie norėtų rizikuoti sa
vo gyvybėmis, o kaip tik
tokia rizika veda prie lai
mėjimo. Vietnamo kare
pasitaiko herojų, tačiau
paprastai jie yra kilę iš
mažų miestelių, kurių

VYTAUTAS MESKAUSKAS
skaičius vis mažėja, gy
ventojams telkiantis did
miesčiuose. Aišku, kad
Vietkongo kariai yra ge
resni kovotojai už ame
rikiečius, o kaip tik to
kios rūšies priešus ame
rikiečiai turės ateityje.
Su tokiu konstatavimu
man atrodo, sunku sutik
ti be rezervų. Jie būtų
tokie. Amerikiečių karia
vimo būde vieną karį
fronte aprūpina 8-10 ka
rių užfrontėje. I užfron-

čio tarnybą patenka gud
resni, turintieji kokių
nors papildomų gabumų
vienai ar kitai specialy
bei. Tokiu būdu į kauty
nes siunčiami ’žiopliausi': ne miestelėnai, bet
kaimiečiai. Vietkongo ka
rys neturi pasirinkimo.
Jei jis neklausys įsaky
mo pulti amerikiečius ar
pietų vietnamiečius, jis
gali būti sušaudytas vie
toje komisaro, todėl jo,
kaip ir kiekvieno komu
nistinio krašto kario drą
(Nukelta į 2 psl.)

CLEVELANDO VIEŠO SAUGUMO
DIREKTORIUS KALTINA...
Vos pusmetį išbuvęs
Clevelando Viešo Saugu
mo direktorius gen. B.
O. Davis Jr., kurio žinio
je buvo policija ir ugnia
gesiai, liepos 27 d. įtei
kė burmistrui Stokes at
sistatydinimo pareiški
mą, kas miestą net su
krėtė. Gal norėdamas
padaryti įvykį švelnes
niu, to pareiškimo turi
nio viešai nepaskelbė,
bet pagrindas buvo jo nu 
sivylimas burmistro Sto
kes pataikavimu įsta
tymų laužytojams. Sto
kes kliudęs direktoriui
savarankiai
griežtai
veikti ir kovoti su pikta
dariais.
Pats svarbiausias at
sistatydinimo punktas bu
vęs, kad Stokes sutiko
leisti įstatymus laužiu
sių negrų Juodųjų Na
cionalistų Federacijai
rengti gedulo demonstra
ciją gatvėmis, paminėji
mui 1968 metų liepos mė
nesį jų sukeltų riaušių,
žudynių, deginimo, kas
tęsėsi keturias dienas ir
naktis — kurių metu bu
vo nušauti keturi olicininkai, nužudyta viso 12
žmonių.
Direktorius Davis yra
negras kaip ir Stokes.
Bet kai Stokes sutiko leis
ti vėl demonstruoti —
pakartoti nusikaltimą įs
tatymams, Davis tam
priešinosi, bet jo nesu
tikimą Stokes suniekino.

B.O. Davis yra į pen
siją išėjęs JAV aviaci
jos leitenantas-generolas, aukšto mokslo vy
ras, retas tokio laipsnio
pasiekęs juodasis, karo
metais apdovanotas atsižymėjimų medaliais. Jis
buvo reikalingas Clevelandui. Savo griežtą s au
gumo priežiūrą taikė ly
giai baltiems kaip ir juo
diems; jis matė negali
mu ir įstatymams prie
šingu leisti juodiesiems
rengti tą "šventę" —
tiems kurie surengė Clevelande dvejas kruvinas
riaušes — 1964 ir 1968
metais.
Miestui gavus tokį as
menį saugumo direkto
rium, džiaugėsi ir balti
ir juodi piliečiai. Pagy
rimus svaidė už tai net
pačiam Stokes, tikėdami
kad Davis padarys Clevelandą saugesniu, kurio
net pačiame vidurmiestyje dienos metu pavojin
ga gatvėmis vaikščioti.
Bet jo pastangos nutrauk
tos.
Direktoriui atsistaty
dinus, patyrę tai apgai
lestauja dorieji, rimti,
juodieji, lygiai ir bal
tieji, apgailestauja po
licija, ugniagesiai, spauda, radijas ir televizi
ja.
Gen. Davis, jaunystė
je gyvenęs Clevelande,
mokslą ėjęs Western
Reserve Universitete,
vėliau toliau mokęsis
Chicagoje ir kitur, įsto
jo militarinėn tarnybon
ir buvo pirmutinis neg
ras gavęs aviacijos ge
nerolo laipsnį. Stokes
jį pažinojo iš jaunesnių
dienų. Kai išėjo į pensi
ją jis gyveno Floridoje,
iš ten buvo atkviestas už
imti tą aukštą vietą, jo
alga metuose yra 34,000.
Sis įvykis privedęs jį
pasitraukti iš tos vietos
taip staigiai atgrasins
kitus rimtesnius asme
nis užimti saugumo di
rektoriaus vietą, žinant
kad turės tarnauti bur
mistrui Stokes.
Daugelis geros valios
piliečių išsitarė, kad Da
vis turėtų būti išrinktas
burmistru vietoj Stokes,
tačiau rinkimai įvyks tik
lapkričio pradžioje 1971
metais.
(KSK)

G. Žilionienė ir E. Mažeikienė tarptautinių klubą delegačių pa
rado metu.

LIETUVĖS TARPTAUTINĖJE
KONVENCIJOJE
Jau nuo senų laikų lie
tuvės moterys aktyviai
veikia įvairiose organi
zacijose. Daug kartų
skaitytojai spaudos pus
lapiuose su pasigėrėji
mu skaitė apie lietuvių
išeivijos moterų pastan
gas dirbant kartu su es
tų ir latvių moterimis
apsijungus į Pabaltijo
Moterų Tarybą, kuriai
pirmininkauja rotaciniu
būdu iš eilės kasmet vi
sos trys tautybės. Šie
met vadovavimas teko
lietuvių atstovei G. Žilio nienei.
Pabaltijo Moterų Ta
ryba, kaip žinome, įsteig
ta 1947 m. Vokietijoje ir
jos pirmoji pirmininkė
buvo adv. B. Novickienė. Vėliau gilų pėdsaką
jos veikloje paliko a.a.
L. Bieliukienė, o po jos
iki šiol sėkmingai vado
vauja G. Žilionienė.
Kad veikla būtų plates
nė jau 1948 m. pabaltietės įsirašė į didžiausią
tarptautinę moterų orgją General Federationof
Women's Clubs, turin
čią apie 11 milijonų na
rių visame laisvame pa
saulyje, kurio didingi
narių suvažiavimai vyks
ta kasmet kitoje valsty
bėje ar bent kitame di
džios valstybės krašte.
Juose dalyvauja spaudos
atstovai, nes pagrindi
niais kalbėtojais būna žy
mesni to krašto amenys
ir daug garbės svečių.
Šiais metais toks jau
79-tas GFWC suvažiavi
mas įvyko San Antonio
mieste, Texas valstybėj
birželio 8-13 dienomis,
Hilton Dėl Rio viešbuty
je. Jame dalyvavo dvi
lietuvės: newyorkietėGa
lia Žilionienė, Pabaltijo
Moterų Tarybos pirm,
ir Elena Mažeikienė, Lie 
tuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Washingtono
klubo pirm, atstovavusi
tuo laiku negalėjusią vyk

ti Vincę Leskaitienę,
. LMKF pirmininkę.
Abi mūsų delegatės at
liko didelį tautinį repre
zentacinį darbą, nes ga
vo progos virš tūkstanti
nei auditorijai prabilti
gyvu žodžiu apie Lietu
vą, jos praeitį, dabarti
nę okupaciją ir mūsų tau
tos siekius dalyvaujant
atstovėms iš 64 valsty
bių. Taip pat jos išdali
no gausybę literatūros
anglų kalba, pav., "The
Lithuanian Women", "Li
thuania" 48 psl. Lietuvių
Laisvės Komiteto pa
ruoštas leidinys, "The
Baltic Women’s Council" 16 psl., "The Bal
tic Countries" brošiū
rėlė ir daug kitų smul
kesnių spausdinių bei sa
vo darytų pranešimų ko
pijų. Viso išdalino virš
2000 egz. Gi naujai
GFWC prezidentei įtei
kė stambesnį veikalą
"Lithuania 700 Years"
ir kitoms svarbesnes pa
reigas einančioms mote
rims dovanojo kitokių
dovanėlių simoblizuojančių Lietuvą.
Delegačių kasmet su
važiuoja virš tūkstan
čio, tačiau dar daugiau
reikšmės turi tai, kad
mūsų atstovės gauna pro
gos patekti ir į svetimų
jų spaudą pažymint jų
kilmę, jų krašto siekius
ir dažnai pridedant jų
nuotraukas su mūsų
puošniais tautiniais dra
bužiais. O spaudoje ap
rašymus paskaito jau ke
li ar keliolika tūkstančių
žmonių. Tai nemaža ir
nemokamai gaunama rėk
lama svetimiems mūsų
naudai. Mūsų atstovės pa
sistengia spaudą aprū
pinti informaciniais lei
diniais.
Pittsburgh laikraščio
korespondentė atkreipė
dėmesį į G. Žilionienės
P JĄ'r ženklelį ir pakvie(Nukelta į 3 psl.)
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1970 m. liepos 31 d.

DIRVA

PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADAS RADZEVIČIUS

Vytautui ir levai Kasniūnams
25 metai vedybinio gyvenimo

VIENYBĖ SUSISKALDYME

Š.m. rugpjūčio m. 4d. mijų literatūros laurea
sueina lygiai 25 metai, tų, novelių rinkinį (J.
Istoriškai imant, Australijos lietuviai yra vie kaip žurnalistas Vytau Turgenevo, A. Gide, T.
nalytė politinių pabėgėlių grupė, atsidūrusi krašte, tas Kasniūnas ir Ievutė Mann ir kit.) Bet Lietu
kuriame lietuvių ankščiau beveik visai nebuvo. Jie Ašmontaitė Vokietijoje, vos okupacija tą darbą su
atsirado Australijoj tuo pačiu laiku ir dėl tos pa Bavarų žemėje Seligen- trukdė". Šis leidinys iš
čios priežasties. Vykdami čia jie kartu vežėsi ir stado lietuvių stovyklos vydo dienos šviesą 1947
viltis kada nors sugrįžti į laisvą Lietuvą, iš kurios bažnytėlėje kun. Buikio m. Wuerzburge, Vokieti
joje.
buvo sutuokti.
juos išstūmė bolševikinės ordos.
Antras žur. V, Kasniū.
Pirmąsias dienas Australijoj ypatingai ryškiai
Stovyklos koplyčia bu
no
darbas yra suredagaįtaigojo bendram likimui būdingi išgyvenimai. Pra vo įruošta mediniame ba
vimas
ir išleidimas met
džioje čia niekas nežiūrėjo į spalvą, niekas nesi- rakė. Altoriuje buvo
raščio
apie Wuerzburgo
skirstė į smetonininkus ar voldemarininkus, į ka Aušros Vartų Dievo Mo
lietuvių
stovyklos gyve
talikus ar cicilikus, į federantus ar bendruomeni- tinos paveikslas, kurįnunimą
—
"Svetimoj Pa
ninkus. Buvo jaučiamas aiškus nusistatymas pajung piešė dail. C. Janušas.
dangėj".
Turint galvoje
Be
to,
altoriuje
buvo
pa

ti visas turimas jėgas naujam kūrybiniam darbui.
stovyklinį
gyvenimą, kai
Kiekvienas lietuvis buvo brangus brolis, visada su dėta iš Lietuvos atvež
visko
trūko,
tai šis dar
tinkamas ištiestom rankom ir atvira širdimi. tos žemės sauja, pri
bas
iš
jo
pareikalavo
Šiandien visa tai jau praeitis. Gražaus tarpu menanti pavergtos tėvy
daug pastangų ir suma
savio sugyvenimo vietą užėmė vienybė susiskaldy nės kančias.
Vytautas ir Ievutė 1944 numo.
muose.
Tremtyje jubiliatas
Suformavus Australijos Lietuvių Bendruomenę m. apleido Lietuvą. Ka
daug
dirbo. Kas dieną
(periferijų ir centro institucijas), savaime atsirado rui pasibaigus likimas lė
paruošdavo
žinių biule
galimybės "valdyti", o valdant ir formuoti lietuviš mė abiems apsigyventi
tenį
ir
politinių
įvykių
ką pabėgėlių gyvenimą. Šios galimybės ir ištraukė iš Coborgo stovykloje. Čia
apžvalgas
ir
jas
per
gar
praeities archyvų grupinius interesus. Pradėta atsi jie susipažino, susibi
sintuvą
perduodavo
sto

minti, kas kuo buvo Lietuvoje ir kokius darbus dir čiuliavo. 1945 m. panai
vyklos
gyventojams.
Mo
bo. Bendraminčiai glaudėsi vienas prie kito. Atsi kinus stovyklą, visi lie
Wuerzburgo
rado atskirai grupei artimesnė kalba, susiformavo tuviai buvo perkelti į kytojavo
gimnazijoje.
Daug rašė
taktika, kaip įsigyti daugiau galios apylinkėje, kaip Wuerzburgo stovyklą.
tremtinių
spaudoje.
Čia galutinai apsispren
pajungti savo interesams centrą.
Besirūpindamas spau
Vykdomųjų organų rinkimuose prasidėjo tam dė sukurti lietuvišką
tikros varžybos, bandymai pravesti savuosius "į šeimos židinėlį. Bet sto dos ir visuomenine bei
valdžią". Dėl to reikėjo stiprinti savo šalininkų gru vykla dar neturėjo nei kultūrine veikla, paga
pę, kad ji įgautų apčiuopiamesnės jėgos ir būtų kunigo, nei bažnyčios, o liau atsiminė ir savošir
noras abiems gyventi po dies reikalą — sukūrė
vieninga kitus susilpninus, supiudžius.
Pirmuosius susirėmimus dėl įtakos bendruome vienu stogu vis didėjo. šviesų ir šiltą šeimos
židinėlį, kuriame jau 25
ninėse institucijose pralaimėjo katalikiškos grupės.Savo laiku pagarsėjęs Australijos Lietuvių Kunigų Rugpiūčio 4 d. Unra Mo metai abu šildosi.
Kuklioji Ievutė Kasniū
Sekretoriato laiškas, paskelbtas po šių pralaimėji čiutė, davė abiem Dievo
mų, išjungė iš bendruomeninio darbo katalikiškas or paukšteliams džipą ir su nienė kilimo žemaitė.
ganižacijas, kurios sudaro A.L. Katalikų Federaci maža palyda nudūmė įSe Vos sulaukusi šešerių
ligenstado stovyklos baž metelių neteko mamy
ją. Kaikurioe kolonijose, kap pav., Adelaidėje, ka
talikiškų organizacijų aršiausiu priešu buvo volde- nytėlę, kurioje liko su tės. Gerasis tėvelis lei
do į mokslą. Baigusi gim
marininkai, įsteigę čia Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio jungti.
naziją įstojo Kaune į
Vytautas
Kasniūnas
iš
skyrių. Šis skyrius "sutriuškinęs" katalikus, lig—
gailestingųjų seserų mo
vydo
pasaulį
Šiaulių
šiol tebeturi lemiančios įtakos apylinkės valdybos
kyklą
ir ją baigė. Kaip
apsk.
Joniškio
vai.
Joniš

rinkimuose ir lengvai praveda savo atstovus į
Vokietijoje,
taip ir čia
kis
tas
mielas
šiaurės
Krašto Tarybą.
Amerikoje
išlaikė
eg
Lietuvos
kampelis,
ku

Kitose didesnėse kolonijose, kaip Melbournas
zaminus
ir
dirba
savoje
riame
jis
augo,
brendo,
ar Sydnejus, taip pat stipriai jaučiamas susigrupavimas, nors jis ir nėra taip ryškus, kaip Adelaidė mokėsi ir ruošėsi gyve profesijoje. Gimnazijoje
je. Melbourne, kur kilo patys pirmieji susirėmimai nimui. Jaunystėje teko priklausė ateitininkų or.
tarp Federacijos ir Bendruomenės, vėliau buvo gyvulius paganyti, o žie ganizacijoje. Šiuo metu
bandoma rasti bendrą kalbą ir jungtis bendram dar mą lankyti mokyklą. Bai dirba Illinois Centrai li
bui. Nepasitikėjimas ir įtarinėjimai vistiek pasili gęs mokytojų seminariją goninėje operaciniame
ko. Sydnejuje, bendruomeninės valdžios centre, Ka kurį laiką mokytojavo. skyriuje. Jos maloni
talikų Federacijai priklausančios organizacijos ne Persikėlęs į Kauną dir šypsena ir švelni ranku
pajėgė daryti didesnės įtakos bendruomeninių ins bo Lietuvos Aido redak tė ne vieną atvežtą ligo
cijoje ir Kaune V.D. U-te nį ant operacinio stalo
titucijų veiklai.
Tiek katalikiškose organizacijose, tiek ir kito o vėliau Vilniaus studi paguodžia ir nuramina.
1949 m. V.I. Kasniūse grupėse, lygiai kaip ir į tas grupes neįsijungu javo lietuvių kalbą ir li
Turėdamas nai atvyko į Dėdės Ša
sioje daugumoje, kuri sudaro Lietuvių Bendruome teratūrą.
nės branduolį, yra apstu žmonių, kurie turi gilesnį jautrią sielą, būdamas mo žemę ir apsigyveno
reikalų supratimą. Jie rėmė ir remia kiekvieną gimnazijoje ir mokytojų Chicagoje. Naujame kon
konstruktyvų darbą, nežiūrint kas jį dirbtų, nežiū seminarijoje parašyda tinente pirmieji žings
rint, pagaliau vadų draudimo. Šie eiliniai žmonės vo į laikraščius. Na,kas niai buvo nelengvi. Bet
respektuoja vadovaujančius asmenis, nors ir ne be ko, pasvajodavo ir laikėsi dėsnio — dirbk
sivaržo reikale jų darbus pakritikuoti. Tik atskirų apie žurnalisto karjerą, ir Dievas padės. Juk ir
grupių vadai įvedė skirstymą tarp "mes" ir "jie". nes tai profesijai jautė ir Šv. Rašte pasakyta, kad
Tie vadai griežtai reikalauja, kad darbai, kuriuos turėjo patraukimą. Rašė žmogus sutvertas dar
atliekame "mes", būtų besąlygiškai liaupsinami, Lietuvos Aide, Trimite, bui, gi paukštis skrajo
Karyje, Jaunoje Lietu ti. Vytautas pramokęs
o apie jų kritiką negali būti nė kalbos.
Kraštutinumuose paskendę šių grupių vadai voje, Versle, Jaunoje anglų kalbos, įstojo įChi
sukėlė ir dabartines skaldymo peštynes, kuriose Kartoje, Mūsų Pajūry, cagos u-tą, kuriame iš
slepiasi noras primesti savo valią ir kurios ke Tautos Mokykloj, Ūkinin klausė industrinės meto
kų Patarėjuje ir kt. Be dikos kursą. Gavo darbą
lia rimto susirūpinimo nuosaikių Australkos lie
tuvių tarpe. Šį kartą būdinga tai, kad ranka ran to, kalbėdavo Kauno ir Chicagos Aukštesnioje
Vilniaus radiofonuose. Technikos mokykloje.
kon eina neseniai buvę aršiausi priešai.
Ne
kartą ėjo vieno kito Bet dėl nesamos tvarkos
***
laikraščio bei žurnalo pasitraukė ir perėjo dirb
• BENDRUOMENES STATUTO PAKEITIMUS šiomis dienomis
redaktoriaus pareigas. ti į Daily News laikraš
paruošė speciali teisininkų komisija Adelaidėje. Pakeitimuose lei
Išspausdino
keletą eilė čio leidyklą, kurioje ir
džiama bendruomeninėms institucijoms {jungti j bendruomenę miš
raščių
ir
novelių.
Iš di dabar tebedirba. Turi pa
rių šeimų narius ne lietuvius, pilnos teisės bendruomenėje sutei
desnių
darbų
reikia
pažy ruošęs dviejų tomų kny
kiamos sulaukus 18 metų amžiaus, apylinkių valdybos renkamos ne
gą, pavadinta "Gražioji
vieneriems, bet dvejiems metams, panaikinamas Krašto Valdybos mėti jubiliato išleistą
būstinės pastovumas, aiškiau apibrėžiama garbės teismų kompeten knygą, pavadinta "23Sve Nemuno Šalis". Kol kas
cija ir t.t.
timieji". Šios knygos dar nėra leidėjo. Rašo
įžangoje leidėjas, pasi laikraščiuose Drauge,
•JUNGIASI PRIE TRANSLIACIJŲ. Vlikoatstovybės iniciaty
slėpęs Vytauto K. l’ru- Dirvoje, Laiškai Lietu
va kaikuriose Australijos lietuvių kolonijose jau pradėta ruošti at
skiros programos, kurios bus {jungtos {transliacijas Sibiro lietu
tenio slapyvardžiu, ra viams, Laive. Priklau
viams. Tos transliacijos, kaip žinoma, neseniai pradėtos per stip
šo: "Dar gyvendamas ne so žurnalų "Laiškai Ino
rią Filipinų valstybinę radio stot]. Konkretaus darbo pirmiausia
priklausomoje I lietuvo- tuviams" ir "Laivo" re
ėmėsi Adelaidės apylinkės kultūros taryba. Jį yra užplanavusi pa
je kolegų patariamas dakciniam kolektyvui.
ruošti pradžiai kelias, tarpusavyje sujungtas 40 minučių transliaci
ėmiaus
darbo suredaguo Kurį laiką buvo Sofijos
jas, kaip savitą ciklą Australija Sibirui.
ti žymesniųjų pasaulio Barčus radijo valandė
rašytojų, Nobelio pre lės bendradarbis -r ve•PASIKELS "MOŠŲ PASTOGES” IŠORE. Kaip praneša Kraš
to Valdyba, laikraščio tekstams paruoši i mašina — veritype gamy
bos "Composer" jau yra užsakyta. Su visais būtinais priedais ir
lietuviškais rašmenimis ji kaštuos $4908. Rugpiūčio pradžioje, kaip
nurodyta pranešime, būsiąs paruoštas atitinkamas operatorius ir
“Mūsų Pastogė" pasirodysianti naujam apdare. Pagal šjpranešimą,
ligšiol suplaukusių aukų $2500 daugumą sudėję Sydnejaus lietuviai.
Kitų kolonijų aukos, matyt, Krašto Valdybos dar nepasiekė.

• IŠSPRĘSTA VAIKŲ DARŽELIO PROBLEMA Melbourne.
Užsidarius lietuviškam vaikų daželiui, kuris veikė prie Parapijos
mokyklos. Lietuvių Moterų Katalikių Draugija, apylinkės valdybai

pritariant, atidarė liaują darželi Melbourno Lietuvių Namuose. Šiuo
metu jau yra užrašyti 22 vaikai 3-5 metųamžiaus. Tikimasi, kad jų
susiras daugiau. Darželyje mokytojauja D. Dagienė ir A. Kesminienė. Vėliau įsijungs ir D. Antanaitienė. Kaip ir visi Australijos lie
tuviškų mokyklų mokytojai, taip ir šios ponios dirba be jokio at
lyginimo, Draugija teikia vaikučiams pusryčius. "Mokyklinė diena”
tėvams kaštuoja 50 centų, už vieną vaiką, ir 80 centų už du vaikus.

Vytautas ir Ieva Kasniūnai.

dė skyrių "Tėvynės vaiz
dai". Taip pat kalbėdavo
Margučio radijo valan
dėlėse.
Jau treti metai yra A.
M. Rudžių radijo foru
me programų vedėjas.
Priklauso ALTS-gos Chi
cagos skyriui, Korp! Neo
-Lithuania
filisteris.
Skautininkas. Balfo di
rektorius, L.B. narys
ir t.t.
V.I. Kasniūnai užaugi
no du tvirtus lietuviškus
ąžuolėlius. Vytukas jau
išskrido, o Mariukui dar
pertrumpi sparneliai, to
dėl ir laikosi tame šilta
me lizdelyje.

Mariaus Kasniūno nuotrauka

Prabėgo 25metai bend
ro gyvenimo, kurio tėk
mėje pasiliko daug gra
žių prisiminimų, vargo,
skurdo, sielvartos.nemi
go naktų ir įvairių įspū
džių. Kaip nuotrauka ro.
do, kad ir po visų tų iš
gyvenimų jaunystės die
nų meilės spindulėlių ir
šeimyninio
gyvenimo
džiaugsmo vis dar yra.
Tad visi prieteliai,
prietelkos, simpatijos ir
antipatijos linkime ir to
liau besilinksminant po
vienu stogu, sulaukti auk
sinio jubiliejaus. Ilgiau
sių ir sveikiausių metų.
J. Juozukas

AMERIKOS KRIZE •••
(Atkelta iš 1 psl.)
sa ir narsumas išplaukia
ne tiek iš tikėjimo savo
idealais kiek noro dar
kartą išgelbėti savo gy
vybę. Bet tokios tvarkos
ar drausmės JAV kariuo
menėje įvesti neįmano
ma, už tat tokie ir rezul
tatai.
Kaip ten būtų, profeso
rius yra tur būt teisus
aiškindamas, kad ameri
kiečiai negali prisivers
ti pakelti asmeniškas au
kas reikalingas išlaikyti
tvarkai namie ar auto
ritetui užsieniuose.
Jei tokiomis nuotaiko
mis užsikrėstų didesnė
visuomenės dalis, sunku
būtų išgalvoti receptą ją
užinteresuoti bet kokio
mis reformomis. Kas
tačiau nekliudo kai kam
tikėti, kad visdėlto soci
alizmas, tačiau žmoniš
kas, demokratiškas, bū
tų išgelbėjimas iš visų
bėdų, įspėjant, kad jei
prie jo nebus einama,
bus tik padėta įsigalė
ti totaliniam socializmui
(be asmens laisvės ger
bimo) visame pasaulyje.

Po tokių liūdnų išve
džiojimų smagu skaity
ti prof. Daniel J. Boors^
tin samprotavimus, kad
Amerikos šviesuomenė
ir ypač jos spauda per
serga "Hypochondria".
Tai yra toks liguistas
stovis, kada apima de
presija ir įsivaizduoja
ma liga. Hypochondria
antra prasme yra perdė
tas susirūpinimas ir kal
bos apie sveikatą.
Už tat pirmas reika
lavimas būtų tikėjimas į
ateitį, nes negalima atsi
kratyti hypochondrios,
jei tikėsi, kad rytoj jau
mirsi. Iš tiesų, istori
joje turbūt nebuvo tokio
laikotarpio, kada visi bu,
vo patenkinti ir laimin
gi. Nepasitenkinimas
esama padėtimi papras
tai yra kiekvieno progre
so tėvas.
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E. Mažeikienė tokioj
konvencijoj dalyvavo pir
mą kartą ir atrodo, jog
tai nebus paskutinis, nes
ji sako: "Aš esu dėkinga
LMKF pirm. p. V. Leskaitienei už pasitikėji
mą mane įgalioti atsto
vauti lietuves moteris
šiame suvažiavime, aš
pajutau didelį dėmes į, ku
rį man skyrė daugybė de
legačių ir tai mane drą
sino ir guodė, nes aš jau
Čiau, kad jos per mane
tą dėmesį ir rūpestįreiškė visoms lietuvėms mo
terims pasaulyje, o aš su
p. G. Žilioniene buvome
tos privilegijuotos visa
tai pajusti.
Be tų dviejų mūsų re,
prezentančių daug pa
ruošiamųjų darbų atlie
ka ir kitos valdybos na
rės. P.V. Čečetienė vi
suomet parūpina delega
tėms literatūrą ir k.
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Humanizmo’ importas
Humanizmas yra ne
ginčijama dorybė. Ta
čiau pati humanizmo ap
tartos jau tokia įvairi,
pagal aptariančiojo no
rą, būdą, spekuliaciją su
tikrove, kad galima ir
nepasitikėti enciklope
diniais aptarimais.
Importuojamas į lietu,
visko jaunimo tarpą ame
rikietiškos
mokyklos
adoptuotas
"humaniz
mas", deja, tiktai viena
monetos pusė.
Militantų sukilimai,
vandalizmas, barbariš
kumas su naikinimo ir
deginimo meistriškumu
neįrodo, kad visa tai nu
veikiama "humanizmo"
vardu. Kaž kodėl tai'
kiekvienas gali matyti,
tas humanizmas dėl ku
rio kovojama ir net su
dėta gyvybių, visiškai ne
suvokia, kad humanizmo
sąvoka yra nedaloma. Ir
kol bus skelbiamas tiktai
tas "humanizmas", ku
ris labai parankus vals
tybinėms ir politinėms
JAV konstitucinėms lais vėms, toks "humaniz
mas" tiktai klaidins vi
suomenę, jaunimą ir at
liks penktosios kolonos
darbą.
Tai nelyginant yra dva
sinio narkotiko impor
tas. Kada Japonija geidė
sunaikinti Kiniją, tai sa
ko, buvo išvystytas mil
žiniškas narkotikų im
portas Kinijon. Dabar ta
pati padėtis yra su Ame
rika. Tikrųjų, žudančių
jaunimą narkotikų srovė
alina jaunimo atsparu
mą, dvasinį jo brandu
mą, provokuoja jį ginti,
greta narkotikų, už kitą
narkotiką — "sovietinį
humanizmą".
Čia sovietinio huma
nizmo titulu pristatoma
tarybinės imperijos lai
mėjimai kultūrinėje sri
tyje. Ir, nuostabiu para
doksu, toje apgaulės kam
panijoje visu savo jaunu
poveržiu aktyviai dirba
ir lietuviškas jaunimas.
Iki šiol iš pastebėtų
faktų matyti, kad taip va
dinamas "Lietuvos paži
nimo" maršrutas skir
tas nuteikti jaunimą be
atodairiškai šiltai sovie
tinio, taip vadinamo, kul
tūrinio, tikriau kultūrpropagandinio gyvenimo
faktams.
Mūsų jaunimas šioje
kampanijoje suvedamas
su lietuvių pasiekimais
rašte, mene, dailėje,
moksle. Visa tai jauni
mui pristatoma be politi
nio elemento rezervų,
kaip esamojo režimo nuo
pelnas. Ir tikrai, nesi
gailima lyginimo su fak
tais, buvusiais prieš
1940 metus. Skaičiai ir
atsiekimai yra skirtingi.
Bet nesudėtinga ir grubi
klasta eliminuoja čia tą
momentą, kad kiekviena
tauta pakito per tris
dešimt metų. Kiekvienas

kraštas pažengė pirmyn
bet kurioj civilizacijos
srity. Todėl ta pažintis
su lietuvišku tarybiniu
"humanizmu" tampa pa
prastu
propagandiniu
nuoveikiu. Juo labiau tai
liūdna, kad ta linkme dar
bas vedamas mūsų jau
nimo vadų labai patrio
tiškų organizacijų eilė
se.
Keli probėginiai fak
tai skamba net iššūkiu
esminėms laisvosios lie
tuvių visuomenės te
zėms. Bet kai kur vyks
ta žūtbūtinis bruzdėji
mas išsilaisvinti iš
aukščiau užmetamos kil
pos beatodairiai pritarti
viešam bendravimui su
oficialiais tarybiniais re
prezentantais. Neseniai
vykęs Dainavoje sąskry
dis neapsiėjo be įvykio,
sukėlusio kalbų visuome
nėje. Rašytojas, tapęs
kontraversine figūra dėl
savo knygos išleidimo
okupanto malonėje veikiančioe leidykloje, bu
vo sąskrydžio erudici
niu centru! Kita jauni
mo organizacija išimti
nai šviečia savo literatū
ros "mylėtojus" guo
džiančiais faktais iš ta
rybinių kultūrinių klima
tų. Esą 20-tasis komu
nistų partijos kongresas
suteikė daugiau laisvių
menininkams ir rašyto
jams!
Tą tikrovės falsifika
ciją nenuginčija spauda
ir jų subuvimą skelbia
kaip stambų kultūrinį
nuoveikį.
Kur tuose subuvimuo
se realybės dvelkimas?
Kur tuose sąskrydžiuose
pagarba tėvams, savo at
žalas išvedusiems per
bombas ir badą į Ameri
kos laisvę.
Humanizmo samprato
je neišvengiamas pilnu
tinis tūris. Kitaip tai
virsta politine propagan da, niekinančia ir kvaili
nančia jos pasekėjus.
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Grupė delegačių suvažiavime. Iš kairės: E. Mažeikienė, Miss Hasebroock, Mrs. w.H. Hasebroock,
buv. GFWC pirmininkė, M. Noth, G. Žilionienė, Guamo delegatė, Azijos Motery Federacijy Sąjungos pir
mininkė Julita Benedicto.

LIETUVĖS TARPTAUTINĖJE KONVENCIJOJE
(Atkelta iš 1 psl.)
tė ją 20 min. interview.
įdomus E. Mažeikienės
nuotykis, kada ji valsty
bių pirmininkių susirin
kime su naujaja prezi
dente susikrovė savo li
teratūrą apie Lietuvą ant
stalo tokioj vietoj, kad
nei vienos valstybės pir
mininkė nepraeitų ne
sustojusi. Tvarkytoja 5
kartus tas jos knygas pa
kišo po stalu, o ji vis
atgal ant stalo, kol anoji
pritrūko kantrybės ir
nusileido. Ir taip jos sta
liuko kampe krovinįpastebėjo ne tik delegatės,
bet ir naujoji GVWC pre
zidentė Mrs. Brown,ku
ri paprašė į knygutę įra
šyti. Pasirodo, ne visur
tinka nuolankumas tvark
dariui.
Ši BFWC 79- ji kon
vencija išsiskyrė iš ki
tų buvusių tuo, kad ji pra
ėjo antikomunizmo ženk
le, kas paaiškėjo beveik
iš visų konvencijos kal
bėtojų. Daugiausia spau
dos dėmesį atkreipė W.
Carr, buvęs Texas Attorney General, kurio kal
ba San Antonio Express
laikraštyje birž. 11 d. tol
po tokia antrašte stam
biu šriftu: "Carr Urges
American Spirit Crusade".
Jis nušvietė komunis
tinės Rusijos santykius
su JAV politine ir eko
nomine prasme. Jis kvie
tė visas delegates dirb
ti kartu jauniems ir se
niems stiprinant Ameri
kos dvasią. Reikia Ame
riką statyti, o ne griau
ti, reikia griežtai prie
šintis revoliucijom, ku
rios tiesia kelią, komu
nizmui. Išvadoj pabrėžė
kad JAV dauguma yra
Nixono pusėj ir kad nu
siginklavimas galimas
tik taikos pasėkoj, o ne
taika nusiginklavime.
Griežtą antikomunis
tinę patriotinę politinę
kalbą pasakė Mes. Clai-

re Lee Chenault, gar
saus aviacijos generolo
našlė, žurnalistė, avia
cijos patarėja, savo min
tos patvirtindama fak
tais, atidengiančiais so
vietų žygius bei pastan
gas kiršinti JAV net ir
psichologiškai klaidin
gais jų gražiais šūkiais
veikti jaunimą savo pu
sėn. Baigdama kvietė ne
likti abejingais ir pasy
viais gyvenimo stebėto
jais , bet aktyviai dalyvau
ti tokių nuotaikų stabdy
mui.
Mrs. W. Hasebrook
GFWC viceprezidentė
kalbėdama kvietė mote
ris kovoti prieš jaunim o
maištavimą, narkotikų
vartojimą, kad JAV atei
tis nepatektų į jų rankas.
Mums reikia tikros kul
tūros ir charakterio be
svetimų infiltruojamų
įtakų, sakė ji.
Mūsų atstovių G. Žilionienės ir E. Mažeikie
nės pranešimus, kaip ir
kitų kalbėtojų, auditori
ja sutiko labai šiltai.
Bet, kaip visur ir visuo^
met, taip ir čia konven
cija neapsėjo ir be kontraversijos. Vienas iš
daugelio kalbėtojų Gary
Merill, kino ir televizi
jos aktorius, jaunosioms
klubų narėms į auditori
ją įnešė didelį pasipikti
nimą.
Sekančią dieną birže

lio 12-tą jo kalbai vietos
laikraštis San Antonio
Express uždėjo tokią ant
raštę: "Antivvar Speech
Angers Delegates". Jis
griežtai pasisakė, kad
JAV turi išeiti iš Viet
namo tuoj pat rytoj, kad
jis pritaria jaunimo bei
studentų visiems protes
tams ir pats juose žygiuo
ja. Kada jo kalba nesu
laukė klausytojų ploji
mų, jis pakvietė duoti
klausimų. Atsistojo jau
na Mrs. Dale Steffes iš
Houston ir sako: "Jūsų
kalba sujaudino mūsų jau
nimą. Mano brolis žuvo
Vietname ir buvo išdi
dus tarnauto savo kraš
tui, ginti jo interesus"
ir 1.1.
Sekančią dieną,pakvie tusi jį kalbėti jaunimo
skyriaus direktorė klau
sytojas atsiprašė pada
riusi klaidą, nes pakvie
tė todėl, kad kartą gir
dėjusi šį aktorių skai
tant poemą vienoj konven
cijoj, — rašė minėtas
dienraštis birž. 12 d.
Pasirodo, kad JAV jau
nimas daugumoj tebėra
sveikos nuovokos, savo
kraštą mylįs ir pasiruo
šęs jį ginti. Nenuoramų
išsigimėlių tėra tik ma
žuma, bet kadangi jie ne •
siskaito nei su moralės
nei valdžios įstatymais,
tai sugeba kelti didelį
triukšmą.

Margarita Staknytė-Samatienė, kuri sveikino Azijos mote
ris Tokio mieste lietuvių ir ki
tų Pabaltijo kraštų vardu.

Moterys veikia ir vi
same pasaulyje. Beveik
tuo pačiu laiku birželio
1-3 dienomis įvyko Azi
jos Moterų Klubų Fede
racijos konvencija Tokyo mieste, Japonijoj,
kur dalyvavo delegatės
iš 16 Azijos valstybių.
Suvažiavimo garbės vieš,
nia buvo Japonijos prin
cesė Mikasa, o pagrindi
nė kalbėtoja Mrs. Kiichi
Aichi, Japonijos užsie
nių reikalų ministerio
žmona. Ir čia neapsėjo
be mūsų lieuvių vardo.
Iškilminguose pietuo
se tos federacijos pre
zidentė Juanita Benedic
to, iš Manilos, pristatė
dalyviams kaip viešnią
iš Amerikos, Pabaltijo
Moterų Tarybos atsto
vę lietuvaitę Margaritą
Samaitienę iš New Jersey, trumpai pasakyda(Nukelta į 4 psl.)

Delegačių stalas Tarptautinių Klubų priešpiečiuose, kurių metu kiekviena pasakė trumpą kalbą ir pa
demonstravo savo krašto tautinius drabužius. Kairėje matosi G. Zilionienė, dešinėj -- E. Mažeikienė.
Užpakalyje tautinės vėliavos, jų tarpe ir Lietuvos.

ON SAVINGS CERTEFICATES
INSURED

OF $10,000. OR MORE.

UP TO
$70,000

Mutual Fedėral
Savings andLoan

2 YEAR MATURITY

/asoc

1

5%

PER ANNUM

REGULAR
PASSBOOK
ACCOUNT

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO. ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President

Tel. 847-7747

N0WINSURED TO $20,000.
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ARGENTINOS LIETUVIU
SUSIVIENIJIMO ŠVENTĖ

DIRVOS NOVELES
KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
temą, turinį ir pobūdį patierris pasirinkti.
ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

TjAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1970 metų
spalio 1 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio
44103.
PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 300 dolerių
premija
Konkurso skelbėjas turi tėisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir
perkeliama į ateinančius metus.
Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

NAUJI PATVARKYMAI
Kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siunti
niams į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas mui
tas kai kuriems daiktams etc.

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų,
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU,
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ.,
Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106;
Tel. 215-925-3455
CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:
220 Park Avė. South
New York, N. Y. 10003
Tel.: 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue_______ 254-4144
CHICAG.O, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608
HAMTRAMCK, Mich.-48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350
HARTFORD.Conn., HCharter Oak Avenue, 203 — 249-6255
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av., FE 2-4908
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadotv, 224-0829
OMAHA, Nebr. 68107, • 5524 So. 32nd Street, 731-8577
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,
749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,
691-8423

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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DIRVA

6SI5 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
•i

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Mašinoms vieta
REpuhlic 7-8600

REpublic 7-8601

Liepos 9 d. 10 vai. bu
vo iškilmingos Šv. Mi
šios už Susivienijimo mi
rusius narius parap.bažnyčioje.
Po mišių padėtas vai
nikas prie lietuviškojo
kryžiaus. Vainiką nešė
Susivienijimo pirm. R.
Stalioraitis ir vicepirm.
T. Aliukas. Gražią ir
jausmingą kalbą pasakė
R. Stalioraitis ir senas
Susivien. veikėjas A. Ar
lauskas'.
Liepos 11 d. 21 vai. Su
sivienijimo salėje Av.
San Martin 3175 Lanus
įvyko gražus minėjimas.
Atidarymo žodį tarė
pirm. R. Stalioraitis, nu
rodydamas visų veikėjų
darbus ir jų pasiaukavimus lietuvybės išlaiky
mui ir Susivienijimo
svarbą Arg. Lietvuvių
kolonijoje. Uždangai pa
kilus pasirodė Šv. Ceci
lijos choras su vadovu
V. Rymavičium ir pianis
te ponia Mikučioniene.
Buvo sugiedoti ,Argen
tinos ir Lietuvos himnai.
Po jų programos vedėjo
buvo pakviesti visų or
ganizacijų ir spaudos at
stovai sveikinimui.
Pirmas
sveikino
ALOS Tarybos pirm. A.
Mičiudas. Paskiau: Liet.
Centro vicepirm. O. Janušis; Radijo valandėlės
vedėjas Zeferinas Jukne
vičius ir senelių "Židi
nio" vardu J. Šiušis. Pa
žymėjo, kad malonu jei
lietuvis įsijungia į lietu
viškąją veiklą, dar ma
loniau kuomet organiza
cijose dirba antros kar
tos lietuviai, vieningai
išlaikydami tėvų kalbą ir
jos papročius. Yra lietu
vių ir trečios kartos, ku
rie puikiai vartoja savo
tėvų-protėvių kalbą ir su
meile dirba ir aukojasi
lietuvybės išlaikymui,
tai R. Stalioraitis, da
bartinis Susivienijimo
pirm. Jis yra lyg tre
čios kartos lietuvis to
se garbingose pareigo
se. Jo tėvas atvežtas vos
trejų metų, augo ir mo
kinosi Argentinoje. Pats
dirbo Susivienijime ir sa
vo sūnus įjungė, su lietu
viškąją siela ir pasiaukavimu lietuvybei, bei
Lietuvai.
Atjausdamas jaunuo
lio meilę lietuvybei, pa
kvietė scenon ir įteikė
jam bronzinę lentelę dė

žutėje su įrašu: "Už gra
žų protėvių kalbos var
tojimą, daug dirbant Su
sivienijime ir meilę Lie
tuvai — Juozas Šiušis".
Po visų sveikinimų pa
sirodė vėl Šv. Cecilijos
choras ir padainavo daug
gražių dainelių. Baigus,
buvo įteikta gėlių puokš
tė vedėjui V. Rymavičiui, kuris perdavė daug
dirbančiai, lydint piani
nu Eleonorai Mikučionie
nei. Toliau sekė vaišės
su gražiu, maloniu ap
tarnavimu.
Mirus minėjimo die
noje vienai Susivieniji
mo narei, buvo atsisaky
ta orkestro ir susilaiky
ta nuo šokių.
Juozas Šiušis
ATSIŲSTA PAMINĖTI

• PLIENO SPARNAI.
Amerikos Lietuvių Aero
Klubo metraštis Nr. 1. Re
daktoriai V. Peseckas ir E.
Jasiūnas, 2846 W. 63rd St.,
Chicago, III. 60629.
Metrašty daug aktualios
medžiagos apie Lietuvos
karo ir civilinę aviaciją. No
rintieji gauti šį metraštį ir
užsisakyti sekančius nr.
kreipiasi į LithuanianAmerican Aero Club i J.
Statkus, 3829 W. 78th St.,
Chicago, III. 60652.
• "LIETUVA” Filatelis
tų Draugijos biuletenis nr.
6, 1970 m. birželio-rugpiūčio mėn. Redaguoja: E.
Petrauskas, 7742 So. Troy
St., Chicago, 111. 60652. Pre
numerata metams $5.00.
• AIDAI. Mėnesinis kul
tūros žurnalas, nr. 6, 1970
m. birželio mėn. Redakto
rius dr. J. Girnius. Leidžia
Tėvai Pranciškonai, 680
Bushwick Avė., Brooklyn,
N. Y. 11221. šiame nr. rašo
A. Musteikis — Užpustyta
akademinė laisvė, J. Pakal
nis — Jungtinės Tautos ir
Lietuvos laisvės byla, Liu
das Dovydėnas — žmogus
ir žiurkės (apsakymas) ir
daug kt. šis numeris ilius
truotas K. Varnelio kūri
niais.
• MŪSŲ SPARNAI, 1970
m. birželio mėn. Nr. 28. Lie
tuvių evangelikų reformatų
žurnalas. Redaguoja Jokū
bas Kregždė, 2439 W. 51st
St., Chicago, III. 60632. Ad.
ministruoja Jonas Palšis,
5718 So. Richmond St., Chi
cago, III. 60629. Prenumera
ta — auka.
• AKIRAČIAI š. m. ge
gužės mėn. Nr. 5. Atviro
žodžio mėnraštis. Metinė
prenumerata JAV 5 dol., ki
tuose kraštuose 6 dol. Adre
sas: 6821 So. Maplevvood
Avė., Chicago, III. 60629.
LIETUVĖ
• LITUANUS, Volume
Fifteen,
Number Four HinJAPONIJOJE
tėr 1969. The Lithuanian
(Atkelta iš 3 psl.)
Quarterly.
Lituanus metinė prenu
ma ir apie jos kilmės
kraštą, pakviesdama tar merata 5 dol. žurnalo re
ti keletą žodžių ir ją pa dakcijos ir administracijos
adresas: Lituanus, P. O.
čią.
Mažesnėse grupėse Box 9318, Chicago, Illinois
jai teko su Lietuva supa 60690.
• ATEITIS, 1970 m. bir
žindinti daugiau narių ir želio
mėn. Nr. 6. Lietuvių
išsamiau, nes teko susi katalikiškojo jaunimo žur
pažinti ir su kitomis, so nalas. V.vr. redaktorius —
vietų nuskriaustų kraš Jonas šoliūnas, 6641 So. Altų atstovėmis. Kai ku bany Avė., Chicago, Illinois
rios iš delegačių iš Ja 60629. Administratorius —
ponijos vyko ir į San An- Juozas I’olikaitis, 7235 So.
Sacramento Avė., Chicago,
tonio konvenciją.
Azijos moterų tokioj III. 60629. Metinė prenume
konvencijoj lietuvė, tur rata JAV ir Kanadoje 5 dol.
būt, dalyvavo pirmą kar • A SURVEY OF I)Etą, nes pasitaikė gera VELOPMENTS IN CAPproga p. Samatienei tuo xTIVE LITHUANIA IN
laiku vykstant į Japoni 1965-1968. Edited by Vy
ją aplankyti savo duk tautas Vaitiekūnas. Pubby the Committee
ros. PMT pirm. G. Ži- lished
ror a Free Lithuania, 29
lionienė, žinodamas to West 57th St., New York,
kią konvenciją įvykstant N. Y. 10019. Leidinys 160
ir įgaliojo ją atstovauti. psl.

J. GRAUDA

Apie nekilnojamą turtą
Ieškodamas medžiagos mūsų kolumnai, kores
pondentas švaistėsi lietuviškame piknikėlvie.
Minkštųjų ir puskiečių ir kietųjų gėrimų sta
las buvo apgultas ištroškusių tautiečių. Skysčiai
tirpo, kaip vanduo Sacharoje.
— Taip apstojo stalą, kad uodas snapo neįkiš,
— pasakė vienas tautiečių, vargais negalais, gavęs
pusiaukieto gėrimo.
Bet mūsų korespondentas stebėjo kitą, toli
stovintį stalą, kurio niekas nebuvo apstojęs. Net gi
niekas ir neprieidavo prie jo. Tai buvo lietuviškų
knygų stalas, ir pardavėjas turėjo tiktai vienintėlį
užsiėmimą: vis vaikė muses, kad netūptų ant knygų,
ir nedėtų savo taškelių ant knygos viršelio. Bet dėl
senų ekspozicijų, tų taškelių buvo daug, ir pikniko
musių dėmesys lietuviškai knygai buvo neabejotinas.
— Nekilnojamojo turto prekyba, — pasakė par
davėjas priėjusiam korespondentui. — Niekas įran
ką nepaima, nekas nekilnoja.
— Kodėl gi taip, — pasakė korespondentas. —
Reikia jums prie knygos pridėti po butelį šampano,
eis tada jūsų prekė.
— Lituanus taip darė, — liūdnai tarė pardavė
jas, — bet naudos maža. Matai, Jeigu gauna knygą
su šmpanu, atsiranda problema. Sampaną išgeria,
o ką daryti su knyga. Kambary baldai brangūs,
puošnūs, lietuviška knyga biednai atrodo, kur ją
dėsi? Kur bepadedi, tik kambarį teršia. Antai Drau
gas aprašė vieną ponią, rėkusią savo vyrui: nenešk
man to šlamšto į namus! Prie gerų, brangių baldų
niekaip negali pridėti nušiurusios lietuviškos kny
giūkštės .
— Bet gi broliai lietuviai remia, pavyzdžiui...
dailės parodas.
— Matai, — pasakė pardavėjas, — paveikslas
yra baidas.
— Paveikslas yra baldas?
— Sumokėk porą desėtkų už abstraktišką pa
veikslą. įrėmink jį į dviejų šimtų dolerių rėmus, ir
turi daiktą. Kambario sienos papuošalas. O kad
abstraktinis, tai ir kabink kaip nori. Jeigu tarpulangis ilgas, kabini išilgai, jeigu tarpulangis siauras,
kabini stačiai. Ateina svečias, šeimininkas veda
prie paveikslo. Matai kokie rėmai, sako didžiuoda
masis. Už rėmus tiek pat sumokėjau, kiek už lem
pą kambario kampe. Ir ištikrųjų, lempa yra -visų
lempų lempa. Nesurasi tokios ir daktarųsalionuose.
Argi tokioje gyvenimo realybėje atsiras vieta tokiai
knygai? Juk knygos į rėmus neįdėsi.
Jis pakėlė nuo stalo vieną mažytę knygelę. Bu
vo ji kaip koks sąsiuvinėlis: plonytė, apšiurusi ir
labai jau biednutė.
— Šlaito, Ant saulėgrąžos vamzdžio, — pasakė
pardavėjas. — Argi tokią gali padėti greta dviejų
šimtų dolerių lempos?
Mūsų korespondentas turėjo su tuo sutikti.
Tokios paniekos lietuviškai knygai jam dar neteko
matyti. Korespondentas čia galvojo ne apie tautie
tį su dviejų šimtų dolerių lempa, bet apie Šlaito kny
gos leidėjus. Jis pasakė:
— O gi knyga svarbi ne išvaizda, turiniu.
— Dabar ir turiniu tautiečio nepagausi, — pa
sakė pesimistiškas pardavėjas. — Virimo knygos
dar juda. Dar juda ir dantų priežiūra, nes tie, kas
lietuviškai paskaito, dar turi bent pusę dantų.
— Tai kad išjudinus nekilnojamą turtą, -r- pa sakė mūsų korespondentas, — reikia ką nors tokio,
kas juda pas amerikiečius. Sakykime, išversti lietu
viškai amerikonišką bestseler "Viskas, ką jūs vi
suomet norėjote žinoti apie seksą". Parduoda mi
lijonais.
— O kam? — pasakė pardavėjas. — Neis. Jau
ni paskaitys angliškai, o kas dar lietuviškai paskai
to, jiems tokią knygą pervėlai skaityti.
Jis čiupo musgaudę ir ėmė vaikyti muses nuo
lietuviškų knygų stalo.
Prie minkštų ir kietų gėrmų stalo buvo links
mas alasas.

Pasiskubinkite įsigyti

AGONIJA
----------------------- IŠKIRPTI------------------------- ,

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu........ dol., už kuriuos prašau atsiųsti:
.......... egz. J. Gliaudos romaną "AGONIJA”.
Kaina 5 doleriai.
Pavardė ir vardas.................................................................
Adresas .... ................................. ............................................
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PRISIMINIMAI IŠ SKLANDYMO

MOKYKLOS NIDOJE
Ideali vieta šiai mo
kyklai Lietuvos Aero Klu
bo buvo parinkta žavioje
Kuršių Nerijos Juostoje,
pora kilometrų į pietus
nuo Nidos vasarvietės,
prie pat Vokietijos sie
nos. Geresnių sąlygų
sklandymui vargu ar ga
lima norėti; lėkštas ko
pų vakarinis šlaitas su
vyraujančiu vakarų vė
ju — pradiniam apmoky
mui, ir status rytinis
šlaitas prie pat Kuršių
Marių, su rektarčiais at
sisukančiu stipriu rytų.
vėju — išpildymui "C"
piloto sąlygų, bei ilgam
skriejimui (rekordas —•
26 vai. ir 3 min., pasiek
tas A. Gyso).

MOKYKLA IR MOKINIAI
Mokyklą sudarė tik du
pastatai: angaras sklan
dytuvams ir bendrabu
tis, susidedantis iš vir
tuvės, valgyklos ir vyrų
bei moterų miegamųjų.
Personalą sudarė mokyk
los viršininkas a.a. lak.
VI. Butkevičius, vėliau
lak. A. Gysas, gi instruk
toriais buvo a.a. lak. Jurgis Steikūnas ir lak. A.
Paknys. Maistą gerai pa
ruošdavo patyrusi virė
ja su linksma pagelbininke Maryte, mėgstan
čia savo sukurtomis dai
nelėmis dažnai apdainuo
ti sklandytojus, kurie vir
tuvėje nuolat joms padė
davo, dažniausiai plau
dami indus arba lupdami
bulves. Apie pusę sklan
dytojų sudarė suaugę dir
bantieji, kadangi moks
leiviams buvo sunkiau su
krapštyti pinigų. Dauge
lis turėjome L.A.K. sti
pendijas (atleidžiančias
nuo mokesčio už moky
mą), kurios buvo duoda
mos už įvairius pasi
reiškimus aviacijos sri
tyje.
Dar prisimenu 1937 m.
rugpiūčio - rugsėjo mėn.
dalį ten buvusių sklandy
tojų: Ancevičių, J. Blinką, Bulonavičių, a.a. Ginkų, K. Janavičių, L. Jo
nušą, B. Juodvirš į (išmo
kiusį mus dainą apie ku
piškėnų muštynes) M.
Kaminską (mėgusį vaka
rais maudytis šaltose
Baltijos bangose, nežiū'
rint kaip didelės jos
bebūtų), a.a. Kuklį (mi

rusį nuo sužeidimo lėk
tuvo avarijoje Cicero,
III.), V. Mačiulaitį (kurį
prieš porą metų buvau su
tikęs Chicagoje), Manvydą (dabar gyvenantį
JAV), Motiejaitį (kuris
dažnai muitfs papasako
davo įdomių dalykų iš
teismo medicinos), V.
'Ožinską (nuolat viena
ranka prilaikantį smun
kančias kelnes), I. Petniūną, J. Proškų, L. Reimerį, a.a. V. Salaviejų
(Ukmergėje pasistačiusį
stipriu popierium deng
tą sklandytuvą, kuriuo
skraidydavo išvilkdamas Ų orą automobiliu),
Pr. Švilpą ir Zakarą.
Buvo ir 3 ar 4 merginos
kurių pavardžių neprisi
menu. Taipogi buvo ir už
sieniečių: prancūzė Lilian iš Alžiro, bei 2 če
kai — J. Vesely ir O.
Spaak.
Mokymui buvo naudo
jami paprasčiausi, prak
tiški sklandytuvai, ku
riuos būdavo lengva su
taisyti, kadangi "aplamdymų" pasitaikydavo gan
dažnai. Jie buvo Oškinio
konstrucijos "T-l"mode
lio, ir susidėjo iš spar
nų ir rėmų, prie kurių
buvo pritvirtinta sėdy
nė, pačiūža ir vairai.
Jų traukimui į kopas bu
vo padarytas vežimėlis,
kurio ratukai padengti
lentelėmis, kad neklimptų į smėlį.
Pramogai, be maudy
mosi jūroje, turėjome di
delį, dvigubo žiedo for
mos ratą, kuriuo ritinėdavomės, kūno judėsiais

keisdami svorio centrą.
DIENOTVARKE
Švilpuko
pažadinti,
rytais keldavomės dar
jausdami nuovargį, nes
nebuvome įpratę prie
vaikščiojimo ištisą die
ną, bei sklandytuvo tem
pimo į kopas. Prie šuli
nio nusiprausę ir apsi
tvarkę, rikiuodavomės
prie bendrabučio esan
čioje aikštelėje vėliavos
pakėlimui ir maldai. Po
to, pavalgę pusryčius ir
užsidėję ant ratukų sklan
dytuvą, traukdavome į
kopas. Užtraukus į kopos
viršų, vienas vyrukas at
sisėsdavo prie sklandy
tuvo uodegos ir įsikasęs
kojas į smėlį, ją stipriai
laikydavo. Kitas vyrukas
prilaikydavo už galo
sparno, kad sklandytu
vas nevirstų ant šono.
Skrendančiam prisitvir
tinus diržą (jei būdavo
perlengvas, balanso iš
laikymui pasidėdavo ant
sėdynės smėlio maišą),
ant priekyje įtaisyto kab
lio užkabindavome lyg
gumines vadeles, vadi
namą "amortizatorių" ir
po kelis įsikibdavome
į abi jo šakas. Instrukto
riui sukomandavus —
"paruošta, įtempt, bėg
te, leisk!" — įtempdavo
me amortizatorių ir lai
kančiam už uodegos ją
paleidus, sklandytuvas,
pačiuožęs porą metrų
smėliu, lyg iš "ragatkės" šaudavo į orą.
Amortizatoriui atsikabi
nūs, skrendantis,daryda-

Būrelis sklandytojy prie Lietuvos Aero Klubo sklandymo mokyk
los Nidoje Nepriklausomybės laikais.

Špi9M&
Pierre Nord
(2)

Sekančius šešis mėnesius "Vakaruose nieko
naujo", kaip skelbdavo karo komunikatai. Rytuose
taip pat nieko naujo. Thomas ir Annabela pasiliko
Maskvoje, savo veiklą prigesindami. Gi Vlasovas,
kaip pranešė iš Paryžiaus kiti ČIA agentai sąžinin
gai pradėjo tvarkyti savo rezidentūrą, bet be didelio
entuziazmo, jis neplėtė tinklo ir nesistengė įtraukti
naujų agentų. Ir Paryžiuje, kuris garsus savo mote
rimis, Vlasovas vedė ramų gyvenimą, kas leido ma
nyti, kad jis vis tebėra įsimylėjęs į Annabelą. Ant
šio paskutiniojo raporto kampo, ČIA viršininkas už
rašė: "Ko laukiate pasiųsti jam į Paryžių Annabe
lą. Jei ji su juo nesusiriš dabar, jai niekad nepasi
seks. Tegu pasiskubina. Ir jei reikia, tegu turi iš
jo vaiką! Du vaikus!"
Rezultate Annabela už kelių dienų atvyko į Pa
ryžių. Viena, pasisakydama, kad užvedusi skyrybų
bylą. Tas Vlasovui padarė didelį įspūdį, ir, kaip
Annabela sakė, dabar jis pilnai jos rankose. Bet

Po kiekvieno nusileidimo sklandytuvą reikėjo vėl užtempti į kopos viršūnę.

mas posūkius, nusileis
davo šlaito apačioje. Ir
taip visą dieną, išskyrus
pietų pertrauką. Tad ne
nuostabu, kad raumenys
gerokai išsilavindavo ir
įdegdavo saulėj. Kadangi
skristi kiekvienas gau
davome iš eilės, tad kiek
vienam skirdimui tekda
vo tiek kartų traukti
sklandytuvą į kopą, kiek
grupėje buvo žmonių. Ge
riausiai, kai grupėje bū
davo 8 ar 10 žmonės: ne
būdavo per sunku traukti
sklandytuvą, ir dažniau
gaudavome skristi. Mo
kyklos įrašų knygoje bu
vo tokia pastaba: "Jos di
denybė spauda, teikėsi
prisidėti prie sklandymo
idėjos populiarinimo Lie
tuvoje: (seka iškarpa iš
"Lietuvos Aido"). "Jie,
lyg kokie nuteisti kali
niai, 20 kartų velka sklan
dytuvą į kopos viršūnę,
kad 1 kartą galėtų nu
skristi"...
Ne kiekvieną kartą tie
skridimai
pavykdavo,
ypač
pradedantiems.
Dažnai, perdaug patrau
kus vairolazdę, greičio
nustojęs sklandytuvas
smigdavo nosimi į smė
lį (vad. "agurkas"). Ar
ba, darant posūkį, spar
nas užkliūdavo už šlai
to ir vėl nosis smigda
vo į smėlį... Rimtesnių
"prisitrenkimų" tačiau
retai pasitaikydavo, ka
dangi pradžioje skridi
mai būdavo daromi nuo
pusės šlaito ir amortiza
toriaus pilnai neįtempiant.
SKLANDYTOJŲ
LAIPSNIAI
Gavimui "A" piloto
laipsnio, tereikėjo, be
rods, tik sugebėti dailiai
nusklęsti nuo kopos vir
šūnės iki apačios. "B"

Annabela neužmiršo savo pareigų ir trečią dieną
po susitikimo su Vlasovu, atstatė ryšį su ČIA. Ir
kaip toj komedijoje, kurioj svarbius asmenis mato
me juokingai elgiantis, taip ir čia ČIA sumobiliza
vo specialistus išstudijuoti klausimą kaip geriau
Ivanas Vlasovas ir Annabela Lee gali susitikinėti
slaptai nuo sovietų agentų akių, nes Vlasovas ne kar
tą Annabelai pareiškė, kad jo tautiečiai jį seka, kai
jis išeinąs į miestą. Bet įsimylėję patys surado bū
dą slėptis ir Annabela kas antrą dieną savo viršinin.
kus informuodavo, duodama vis įdomesnių žinių
apie Vlasovą. Jis jai pasisakęs, kad KGB viršinin
kas, prisibijodamas, kad vakariečiai Vokietijo
je yra suorganizavę labai svarbų rusų tinklą, as
meniškai jam pavedęs tą tinklą "užmigdyti", o
Prancūzijoje išplėsti ryšius su svarbiais asmeni
mis vyriausybėje, iš -kurių galima gauti žinių.
Toks Vlasovo, kuris galvojo esąs nemalonėje,
misijos praplėtimas, parodant jam pasitikėjimą, tu
rėjo jį sustiprinti. Bet priešingai, tas jį daugiau
aliarmavo. Jis nebedegė ta idealistine ugnimi. Jo
pašaukimas, sakėsi jis, buvo būti kariškiu, karinės
žvalgybos karininku, o dabar jį verčia būti papras
tu šnipu, beveik išdaviku, kuo jis labai piktinasi.
Pagaliau, rugpiūčio 18 d. desperacijoje jis pri
sipažino Annabelai, kad prarandąs tikėjimą įmarksizmą. Vakarų demokratija, kokias blogybes betu
rėtų, jam atrodo žmoniškesnė už rusų, nes labiau
rūpinasi darbininkais. Jis pastebėjo, kad vakarie
čiai darbininkai turi daugiau politinių teisių ir mate
rialinių gerybių, negu rusų. Pagaliau sovietų invazi

piloto laipsniui gauti, jau
reikėjo padaryti bene 5
skridimus su posūkiais į
abu šonu, išsilaikant ore
mažiausia 1 minutę. "C"
piloto laipsnį tebuvo ga
lima gauti tik atsisukus
stipriam rytų vėjui, iš
silaikius ore ant rytų
šlaito mažiausia 5minu
tes ir nutūpus tonpačion
vieton, iš kurios pakilta.
Šiuo atveju skridimas bū
davo jau be amortizato
riaus , keletai vyrukų
paleidus rankomis prilai
komą sklandytuvą, kurįį
statų rytų šlaitą atsimu
šusi ir kylanti oro srovė
tuoj pat iškeldavo aukš
tyn. Tekdavo tik skrieti
virš marių pakraščio, iš
ilgai kopų šlaito,pirmyn
iki vokiečių sienos ir
atgal, nepereinant (vaka
rinį šlaitą, įžemynkrentančią oro srovę. Retkar
čiais, vėjui susilpnėjus
ir prarandant aukštį, pa
sutaikydavo belekiant už
kliudyti sparnu šlaitą, ar
nutūpti į marias.
Išpildžius bet kuriam
piloto laipsniui nustaty
tas sąlygas, vos nutūpu
sį, visa grupė tuoj pasvei
kindavo, 3 kartu sušauk
dama "sveiks, valio". Ja
navičius, kuris vienin
telis iš grupės mokėjo
prancūziškai, dažnai kal
bėdavo su neseniai at
vykusia prancūzaite Lilian. Jam gavus "B" pi
loto laipsnį, ši pirmoji
iš grupės prie jo pribė
go ir apkabinusi pabučia
vo. Visi labai nustebo
me, nes mūsiškės mergi
nos niekada to nedary
davo. Turbūt nejaukiai
pasijuto ir Janavičius,
kai visų linksmi žvilgs
niai į jį susmigo... Gal
vojome, jog tai šia pro
ga išreikšta padėka už
prancūzų kalbos mokė

jimą. Tą pačią dieną ir
aš išpildžiau paskutinę
sąlygą "B" piloto laips
niui — ir vėl bučkis! —
tikriausiai mano ausys
paraudo... Po to jau ži
nojome ko laukti, kai kas
nors naują laipsnį gau
davo. Pasirodo, šiltes
nio klimato žmonės yra
žymiai jausmingesni už
mus šiauriečius!
Vakarais grįždavome
iš kopų dažniausiai tems ■
tant. Nusiprausę ir pa
vakarieniavę, vėl rikiuo
davomės aikštelėje vėlia
vos nuleidimui ir mal
dai. Čia instruktorius
pranešdavo apie tą die
ną suteiktus laipsnius, ir
tuoj eidavome poilsio
nes būdavome gerokai
pavargę.
TRADICIJOS
Gyvenimas mokyklo
je rėmėsi tradicijomis,
kurių prisilaikymas bu
vo prižiūrimas pačių
sklandytojų, jau kiek
anksčiau čia atvykusių.
Jos buvo gana įdomios.
Pavyzdžiui, iš naujai at
vykusių buvo laukiama
valgykoje prie stalo sės
ti arčiau durų. To nepai
santieji valgio metu bū
davo paprašomi "pasiim
ti savo valgymo įrankius
ir persikelti arčiau du
rų", kas, akyvaizdoje vi
sų valgančiųjų, malonu
mo nesudarydavo. Už pa
kartotinį
sklandytuvo
"aplamdymą"
būdavo
duodamas "juodojo vaba
lo ordinas", įteikiamas
vakarienės metu, pažy
mint, kad apdovanotasis
tinka ne skraidyti, bet
tik žeme vaikštinėti...
Berods, už nutūpimą į
Kuršių Marias, taip "pa
sižymėjusiam" būdavo
(Nukelta į 6 psl.)

ja į Čekoslovakiją rugpiūčio 20 į 21 d. staiga jį prie
šiškai nuteikė savo krašto režimui. Jis tame ma
tąs KGB imperialistinę agresiją, kurią pavadino "ne
matoma Sovietų Sąjungos vyriausybe", ir kaltino ją
slopinant liaudį. Jis atrodė7 labai pasipiktinęs ir be
viltiškai nusiteikęs.
Annabela pramatydama neišvengiamą C1A klau
simą iš anksto atsakė: "Tačiau jis neketina ieškoti
laisvės Vakaruose, ir aš nemanau,kad jįreiktųkal
binti. Jis politinius pabėgėlius yra prakeikęs ir sa
ko, jei nesutariama su savo vyriausybe, pasitrau
kiama, bet netampama išdaviku.
ČIA nepatenkinta rezultatais pastebėjo, kad į
šį "romansą" buvo investuota keliasdešimt tūkstančių dolerių ir laikas būtų gauti nuošimčių, arba te
gu Annabela užmiršta viską. Davė jai terminą vie
ną mėnesį.
Rugsėjo mėnesį savo pranešimuose Annabela
dėstė, kad Vlasovas viską pasakojasi apie savo
veiklą. Tam įrodyti, ji patiekė pirmąją informaciją.
Būtent, dalykas sukosi apie savižudysčių epidemiją
Vokietijoje, apie ką spauda pradėjo rašyti tik už
mėnesio. Pagal Vlasovą, vokietis Harold Gottfired,
iš Karlsruhe atominio tyrimo centro, vokiečių kontražvalgybos suimtas, nėra izoliuotas sovietų agen
tas) bet narys plačios organizacijos, kuriai priklau
so ir Informacijos biuro archyvistė Edeltraut Grapentin, atomistas Klaus Breuer ir šeši kiti asme
nys, kuriuos jis išvardino. Jam pavesta kuo greičiau
išgabenti juos už geležinės uždangos.
(Bus daugiau)
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per porą savaičių gavę
"B" piloto laipsnius,
•••
sklandėme toliau, vis
kinio" nebekėlė... Už laukdami rytų vėjo, ku
(Atkelta iš 5 psl.)
įteikiamas "oromaršalo sieniečiai nuo šios baus- ris retkarčiais atsisuk
kardas", kuris, ištrauk ,mės būdavo atleidžiami, davo nuo Kuršių Marių, o
tas iš makšties, buvo vos kad nesiskūstų, jog sve jo kaip tyčia, vis nebu
kelių centimetrų ilgio... timoje šalyje buvo ne vo. Taip išlaukę apie 4 sa
Už simuliavimą tem draugiškai su jais pasi vaites, išvykome namo,
piant sklandytuvą į ko elgta. Merginos, atrodo, nes mokslo metų pradžia
pas, buvo baudžiama "iš niekada nesimuliuodavo, buvo jau čia pat. Naktį,
maudymu": keletas vy o gal vyrukai to tik "ne beplaukiant Kuršių Marimis kursuojančiu lai
rukų pačiupdavo simu matydavo"? Išvykstan
tieji,
sieninėje
lentoje
vu,
jau netoli Klaipėdos,
liantą ir pakišdavo po
įrašydavo
pasiliekan

pastebėjome,
jog pučia
vandens pompa. Prisi
tiems
savo
linkėjimus.
rytų
vėjas!
Norėtųsigrįž
menu, kai kartą taip iš
Atsimenu,
a.a.
Šalavieti,
bet
vėl
abejonė:
kaip
maudytas
prokuroras
grąsino iškelti "civilinį jus buvo įrašęs: — "kuo ilgai ir kokio stipru
ieškinį" būk tai už sušla daugiausia skrieti" — mo jis bus Nidoje, apie
pusį ir susotojusį laikro - jis turėjo laimės sulauk 50 kilcynetrų nuo šios vie
dį, tačiau sekančią die ti rytų vėjo ir paragauti tos, ir ar jis ir vėl ne
ną pykčiui praėjus ir<van- tikro skriejimo malonu pasisuks, kai mes se
kančią dieną ten atsira
deniui iš laikrodžio "iš mo!...
Mudu
su
Mačiulaičiu
sime? Nutarėme nebe
garavus", "civilinio ieš-

SKLANDYMO MOKYKLOJE

grįžti. Gi tas šelmis ry
tų vėjas visą sekančią
dieną Nidoje pūtė 22 met
rų per sekundę greičiu
— puikiausias skrieji
mui! Mokykloje likę "B"
pilotai Janavičius ir Petniūnas lengvai išpildė
"C" pilotų sąlygas. Liki
mas mėgsta pažaisti
žmogaus pastangomis!
Taip ir nebeteko daugiau
Nidos pamatyti...
Rami aplinka, grynas
oras, banguojanti Balti
ja, dažniausiai ramios
Kuršių Marios ir įdomus
mokyklos gyvenimas pa
liko neužmirštamus įs
pūdžius, kurie ir po virš
trisdešimties metų te
bėra ryškūs atmintyje.
Taipogi prisimena ir L.
A.K. pirmininko a.a.

Atsisuko lazdos galas...
ganizuojasi pasipriešini
mas rimtų darbo žmo
nių, kurie supranta pavo
jų tokio sumišusių jau
nuolių siautėjimo univer
sitetuose, šiaip mokyklo
se, gatvėse, ir žudančių
žmones, policiją plė
šiančių, daužančių krau
tuvių langus.
Liepos 26 d., sekma
dienį, Clevelande buvo
surengta rimtų darbo
žmonių demonstracija.
prof. Z. Žemaičio dai Jie dėvėjo baltus meta
liai išreikšta skraidy linius šalmus, parody
mo prasmė: ''Skraidy mui savo luomo. Jie su
mas ugdo gražiausią jau pranta, žino ką Ameri
no žmogaus ypatybę -- ka jiems reiškia ir ko
neteks jeigu Sovietų pa
drąsą".
(Plieno Sparnai Nr.l) salomis kurstomas jau
nimas įvykdys komunis
tinį terorą.
Paskirose miesto da
lyse žmonės grupavosi
žygiavimui į miesto cent
rą, bendrai didelei de
monstracijai.
Vakarinėje miesto pu
sėje, kur suėjo apie 20.0
tų demonstrantų, į jų tar
pą kėsinosi įsiveržti ko
munistų suagituotas jau
nimo būrys, su raudona
vėliava, nešdami piktus
užrašus, šaukdami kinų
komunistų vado Ho Chi
Minh vardą. Turėjo ten
įsikišti policija, vaikė
zai tris policininkus su
žeidė; jų septyni buvo
areštuoti. Pagaliau vai
kėzus išblaškius, šie nu
žygiavo į miestą ir įsi
jungė į bendrą demons
traciją.
Ten, nuo 6 iki 9 vai.
vakaro, trys kalbėtojai,
vienas jų iš Washingtono atvykęs rimtos Na
cionalinės Jaunimo or
ganizacijos direktorius,
sakė kalbas. Jų kalbos
buvo už rėmimą Ameri
kos visose jos pastango
se, militariška pergalė
Vietname naudojant vi
sas galimas priemones.
Vienas kalbėtojas pa
reiškė jog šis judėji
mas plis Amerikoje,
kaip - trečia jėga kovai
su komunistų sukvailin
tais įtūžėliais prieš da
bartinę Amerikos san
tvarką. Kalbėtojas išsi
reiškė ir plačiau — apie
apdumto proto liberalus,
kurie sekdami kursty
tojus gelbsti kelti šaly
je negeroves kokias tik
raudonieji
stengiasi
vykdyti.
(k)

Prieš mėnesį skaitė
me spaudoje apie sta
tybos darbininkų New
Yorko gatvėje pastojim ą
kelio ir išblaškymą ko
munistų sukurstytų jau
nų demonstrantų, su jų
viską smerkiančiais ne
šamais šūkiais prieš vis
ką kas gera Amerikoje.
Taip pradeda atsisuk
ti kitas lazdos galas. Or-

LEDŲ DĖŽĖ
LEDU

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
Jus džiaugsitės
gyvenimu daugiau
su Statė Savings

MĖNESINIU
ČEKIU
Mes siusime Jums- čekį se
kantį mėnesi — iv kiekvieną
mėnesį — kol jūs pasakysite
mums sustoti!
Tik investuokit $1,000 ar
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per
metus, išmokamus Jums (ar
kam kitam nurodytumėte) su
MĖNESINIU ČEKIU.

Mes išradome
kaip padaryti Stroh’s

alaus dėžę Šaltų
domis.

kaip iŠ Šaldytuvo.

Musų aluminiaus izoliacija — Stay Cold Pack.
Turite tik patikrinti, kad visa dėžė butų

atšaldyta. Tada, izoliuotoj dėžėj alus

-- -aldytuvo ir be ledų.

Stroh’s...

Vienas maloniausių alų iš visų kitų

INSUHED
Skambinkit ar
ateikit pilnom
smulkmenom nemokamo
patarnavimo!

Statė
Savings
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WANTED AT ONCE

F E M A L E

JOURNEYMAN

ELECTRICIANS

WANTED

FACTORY HELP
FOR ALL 3 SH1FTS

CLEVELANDE
IK APYLINKĖSE
• AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
rugpiūčio 9 d. St. Joseph Parke, WhiteRoad,
rengia savo nariams tra
dicinę gegužinę, kurion
kaip ir kiekvienais me
tais, suvažiavę apie 600
svečių, senų ir jaunų,
didelių ir mažų, links
mai praleidžia gamtoje
laiką. Klubo vadovybė pa
vaišins visus šaltu alu
čiu, palinksmins links
ma muzika ir apdovanos
tiek suaugusisus tiek vai
kučius įvairiomis dova
nomis. Maistu patarnaus
prityrusios šeiminin
kės.
Šiais metais gegužinėj
laukiama dar daugiau
svečių, nes Lithuanian
Village bendrovė gegu
žinėje pademonstruos
naujų Lietuvių NamųCle
velande statybos planus.
Įėjimui į gegužinę yra
reikalinga klubo nario
kortelė. Patartina įsigy
ti iš anksto, nes geguži
nės metu nario kortelių
nebus išduodama.
• Jūrų skautų laužas, tu
rėjęs įvykti šį šeštadienį
Pymatuning stovykloje, bu
vo nukeltas į penktadienį,
liepos 31 d. d. naktį, nes
š e š t adienį stovyklautojai
išsiskirsto.
• SLA 14 kuopos vidur
vasario narių susirinkimas
įvyks sekmadienį, rugpiū
čio 2 dieną, Lietuvių salės
svetainėje. Pradžia 12 vai.
Darbo tvarkęs svarbiausi
punktai: kuopos delegatų
Vytauto A. Braziulio ir Ka
zio S. Karpius pranešimai
apie SLA seimą. Po susirin
kimo numatytas pobūvis,
dėl susidėjusių nepalankių
aplinkybių atidedamas.
• SLA 136 kuopos ren
giama gegužinė įvyks rug
piūčio 16 d. prielankaus dr.
J. Mačio sodyboje, 17902
Nottingham Rd. Pradžia 1
vai.
Visi Clevelande bei apy
linkėse esančių SLA kuopų
nariai kviečiami su šeimo
mis atsilankyti ir linksmai
praleisti laiką.
Tokia proga ir visa pla
čioji visuomenė nuoširdžiai
laukiama. Bus patenkintas
kiekvienas, beieškąs jau
kaus poilsio ir malonaus
pasižmonėjimo.
Bus gardžių vaišių ir
įvairių "pamarginimų” jau
niems ir vyresniems sve
čiams.

Good clean, steady work, in modern
plastic plant.
Paid holidays, vacation & hospitalization. Westside location.

AMERICAN PLASTICS CO.
4677

MĄNUFACTURING RD.
CLEVELAND, OHIO
267-7111
(55-64)

WOMEN
FACTORY WORK

Kazimleros ir Stasio Lazdinių pasveikinti vedybinio gyvenimo 30 metų sukaktuvių proga susirinko
gausus būrys clevelandiečių. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: E. Gaižutienė, Giedrius Lazdinis, Kazi
miera Lazdinienė, Stasys Lazdinis, M. Gruzdytė, Šarūnas Lazdinis, K. Martuvienė, N. Braziulienė.
Stovi iš kairės: O. Čepukaitienė, Dr. A. Martus, I. Vinclovienė, E. Rukšėnienė, J. Kubiliūnas, A. Kubilittnienė, K. Gaižutis, V. čepukaitis,A. Rukšėnas, A. Mackuvienė, F. Mackus, V. Braziulis, V. Vinclovas,
L. Slabokienė, A. Gailiušis.

STASIO IR KAZIMIEROS LAZDINIŲ
ŠEIMOS ŠVENTĖ

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas parduoda 6
kambarių kolonialinį namą
su ugniakuriu, pavėsio me
Clevelando
lietuvių ro audrų sukūriuose sve džiais, 300 pėdų sklypas,
bendrijos taurūs nariai, tur užauginę ir išauklė- privilegija į paplūdimį prie
teisininkas Stasys ir Ka ję du sūnus: — Šarūną, Lake Shore ir East 185 St.
18108 Windward Road.
zimiera Lazdiniai, šio nūdien baigiantį ruošti $18,500.
Tik tiesioginiai pir
mis dienomis gražiai pa daktaratą iš Aeronauti kėjai tesikreipia.
c 57-581
minėjo reikšmingą šei kos srities ir Giedrių,

mos įvykį — vedybinio
gyvenimo 30 metų sukak
tuves .
Lazdinių bendro gy
venimo šventė buvo at
žymėta jaukiu subuvimu
ir gardžiomis vaišėmis
kurias paruošė sukaktu
vininkų Stasio ir Kazimieros Lazdinių, Vo
kietijos tremties dienų
ir nūdien Clevelande ar
tima kaimynė, Mikalina
Dundu r aitė- SI aboki enė.
Sukaktuvininkus savo
atsilankymu pagerbė per
20 asmenų, jų giminių
ir artimesnių bičiulių.
Pagerbtuvės įvyko Sta
sio ir Mikalinos Slabokų gražiame name Euclide. Sukaktuvininkus,
įžengiančius į vaišių sa
loną su duona, druska ir
vyno taurėmis, pasitiko
jų sūnūs Giedrius ir Ša
rūnas. Sukaktuvininkus
jų šeimos, giminių ir su
sirinkusių bičiulių bend
ru vardu, trumpa kalba
pasveikino Kazys Gaižu
tis, o visi dalyviai sudai
navo "Ilgiausių metų".
Abu sukaktuvininkai,
Stasys ir Kazimiera Lazdiniai, Vilnijos žemės
vaikai. Gimę, augę ir iš
simokslinę Vilnijos mo
kyklose, išgyvenę besi
kartojančias svetimųjųlenkų, rusų komunistų ir
vokiečių okupacijas, su
trumpais Lietuvos vals
tybės valdymo pragiedru
liais. Sukūrę šeimą ir ka-

sėkmingai baigiantį eko
nomijos mokslus šio
krašto universitete. Tė
vai, sąmoningi lietuviai
ir žiaurių okupacijų sąlygse užgrūdinti gimtojo
krašto patriotai, tokiais
sąmoningais lietuviais
patriotais išauklėjo ir sa
vo sūnus.
Sukaktuvininkai S. ir
K. Lazdiniai, iš prigim
ties kuklūs žmonės ir
pareigingi bendruomenininkai. Visuomeninių
darbų baruose nesiver
žia į pirmūnų postus, bet
renkami ar kviečiami ne
vengia jiems pavedamų
visuomeninių pareigų,
tas pareigas atlieka sąži
ningai, už visuomeninę
tarnybą nereikalaudami
išskirtinos garbės gar
so. Už šias taurias sa
vo būdo savybes, Sta
sys ir Kazimiera Laz
diniai, visos Clevelando
lietuviškos
bendrijos
yra nuoširdžiai gerbia
mi.
Tad, ilgiausių ir našių
visuomeninio darbo me
tų Stasiui ir Kazimie
rai Lazdiniams, keliau
jant toliau prasmingu lie
tuviško gyvenimo keliu
iki Lietuvos laisvės auš
ros !
(vab)
• ALT S-gos Clevelando
skyriaus gegužinė įvyks
rugpiūčio 23 d. Vlado Dauto sodyboje, 2971 Bishop
road.

PARDUODAMAS
Dviejų šeimų duplex 6 ir
6, 4j/2 garažas, gerame sto
vy arti šv. Jurgio bažnyčios.
Skambinti 531-0361.
(57-58)

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obeienį tel. 531-2211.
MALĖ

MALĖ
MEN
FOUNDRY W0RKALUMINUM FLOOR MOLDING
Steady work, overtime, vacation, Blue
Cross and pension.
Call Steve Simon
FREEMAN MFG. CO.
Main Avė.
(Near W. 25th St. & Detroit)
Cleveland, Ohio

621-9624

Steady work and
Fringe benefits.

some

overtime.

WHITE PRODUCTS
M1DDLEV1LLE, MICH.

(56-62)
WANTED IST GLASS SKILLED
AUTOMATtC SCREW MACHINE
OPERATORS
on DAVENPORT MACH1NES
Mušt have job ahop experience A
able to »et up work from Blue Prints
A Cloae Tolerance.
Top rates. Fringe beneftta A over
time.
Call (313) 287-3550
21300 EUREKA RD.
TAYLOR, MICH.
(54-60)

Agonija išpirkta per vieną
sekmadienį (35 egz,). Kiosko
vedėjas pasakoja, kad jis tu
rėjęs iš kai kurių asmenų at
pirkti.
Darbininkas, 1966
Užguliau ant J. Gliaudos
Agonijos ir perskaičiau per
vieną dieną.
Jurgis Sk.
(Tėviškės Žiburiai, 1966

(57-59)

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS

CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt.
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

VILA AUDRONĖ

PRIIMA SVEČIUS
CLOTH
CUTTERS
EXPERIENCED

We are currently seeking ąualified cloth cutters for our centralized cutting facility. Candidates mušt have complete background in both cutting and
spreading. Salary is excellent
and personai growth is available
for those interested in this career opportunity. Apply in person or call for appointment.

881-5300, EXT> 394

BOBBIE BROOKS
INC.
2830 KELLEY AVĖ.
(2 Blocks North of Chester)
(57-58)

JOURNEYMAN

Mechanics
Maintenance Man
Body Man

Kreiptis tiesiai j vilą AUDRONĘ, OSTER
VILLE, CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425,
MRS. MARIJA JANSONAS.
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką
pajūrio vilą.

Kas nori, nors trumpam, pabėgti is
didmiesčio ir surasti ramaus ir gaivi
nančio poilsio, tas nepravažiuos pro
' Tomkų vasarvietę, kuri yra ant pat At
lanto vandenyno ir turi visas sąlygas,
apie kurias kiekvienas didmiesčio žmo
gus per ilgus metus svajoja.
Dėl smulkesnių informacijų rašykite:
V. Tomkus, 700 Ocean Dr. Juno Beach,
North Palm, Fla. 33403 arba slęambin<5 kitę; (305) 844-3388.

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

$4.30 per hr.
Nntional delivery company nceds
journcymen to maintain fleel.
Muši, linvc own bnnil lools. 1
commeivinl expcrience and
to pass rigid physieal

nround \vork

and holidays
hospitalizntion
and life insurance
u-orkittg e<mdi(i<ms
ehnnges per \veek

Appl.V
Monday thru Fridny
10 a. m. to 4 p. m.

United Parcel Service
LB Ohio apygardos jaunimo sekcija buvo susirinkusi posėdžiui apsvarstyti abiturientų pristatymo
balių, kuris Įvyks Clevelande rugsėjo 12 d. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: D. Orantaitė, J. Sunkus, D.
Degesys. Antroje eilėje: A. Rukšėnas, T. Nelmanaitė, R. šimitytė, Z. Nelmanaitė, D. Martutė, G. Laz
dinis. Trečioje eilėje: V. Kliorys, P. Matulevičius, T. Idzelytė, A. Kalvaitis, L Navickaitė, G. Grinius,
V. Gatautls, A. Idzelis.

Steady work, overtime, vacation, Blue
Croes and pension.
Call Steve Simon
FREEMAN MFG. CO.
1315 Main Avė.
(Near W. 25th St. A Detroit)
Cleveland, Ohio
621-9624
(57-59)

Able to vyork any shift. Mušt have
either UAW Journeyman’s card or
documented proof of eight years experience.

4300 EAST (18 STREET
(Near Rt. 21 and Grant)
An Equal Opportunity Employer

Už paprastus indėlius moka

5%

Už įvairius taupymo certifikatus moka

5 '/<% « 6%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
$20.000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta. kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 1

RUOŠKIMĖS J NEOLITU ANŲ STOVYKLĄ
L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA kviečia visus korporantus ir Tautinio Akademinio Sambūrio narius su šei
momis, draugais ir bičiuliais registruotis vykti j stovyklą,
kuri Įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 30 d. iki rugsėjo mėn. 6 d.
gražioje BLUE WATER MANOR, Diamond Point, N. Y.
12824.’ Tel. (518) 644-5071.
Norintieji vykti j stovyklą prašomi skubiai registruo
tis pas Bronių Kasakaitį, 7150 So. Spaulding Avė., Chi
cago, III. 60629; tel. 778-7707Laiku neužsiregistravę gali nepatekti j stovyklą, nes
vasarvietės šeimininkė reikalauja, kad būtų jai duota ži
nios apie stovyklautojus bent dvi savaites prieš stovyklai
prasidedant ir, kad kiekvienas stovyklautojas Įmokėtų
po 10 dolerių stovyklos užstato. Mokestis už pilną (7 d.)
stovyklavimo laiką $99.69 (Įskaitant maistą, tris kart
per dieną, taksus ir arbatpinigius). Stovyklaujantieji ne
pilną laiką moka j dieną po $12.85 plius taksus ir arbat
pinigius.
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

NEOLITU ANŲ
STOVYKLAI AUKOJO
Atsiliepdami į Korp! NeoLithuania Vyr. Valdybos
prašymą su savo aukomis
atskubėjo šie kolegos: Pet
ras Vėbra, Romas šiaudikis, J. Dargis, Pranas Nar
vydas, Algis Modestas, Liu
cija Hauffmanienė, Vytau
tas Abraitis, Jonas Jasiukaitis, K. Germanas.
Už aukas Korp! Vyr. Val
dyba nuoširdžiai dėkoja.
Ypatingą padėką Vytautui
Abraičiui ir Jonui Jasiukaičiui.
Laukiamos aukos ir iš ki
tų kolegų, nes be jūsų pa
galbos negali būti tinkamas
mūsų veikimas. Jei norime
išlaikyti gyvą ir veiklią
korporaciją ir turėti jaunų
jėgų turime aukoti ir auko
tis.
Aukas ir stovyklos regis
tracijos mokestį prašome
siųsti: Broniui Kasakaičiui,
7150 So. Spaulding Avenue,
Chicagę, III. 60629.
Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

• O. Nendrės naujas ro
manas "Antroji banga” jau
išėjo iš spaudos ir gauna
mas pas knygų platintojus.
Kaina $3.50.

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
R. Gintautas, E. St. Louis 25.00
R. Cesonis, Bloomington .. 2.00
D. Adomaitis, Chicago......2.00
R. Liormonas, Rochester.. 2.00
J. Krygeris, Cleveland..... 1,00
J. Smulskis, Lima.............. 2.00
A. Markevičius, E.Chicago2.00
J. Daunoras,Chicago......... 7.00
V. Čepas, Elon College .... 2.00
V. Gaidelis, Omaha.......... 2.00
K. Stundžia, St. Catharines 2.00
T. Liutkus, Cleveland....... 3.00
K. Balčiūnas, Lemont....... 2.00
A. Liškevičius, Chicago ....2.00
P. Narvydas, Brooklyn......2.00
A. Dagilis, Detroit............ 2.00
A. Kušlis, Watertown........ 2.00
O. Jarašūnas, Cleveland ... 2.00
V. Unguraitis,Cleveland.... 1.00
K. Morkūnas, Meriden....... 2.00
X.Y. Chicago....................... 2.00
B. Aušrotas, Arlington....... 7.00
J. Gepneris, Chicago........ 2.00

PADĖKA
Mylimam vyrui, broliui,

ALEKSANDRUI STATULEVIČIUI
mirus, dėkojame visiems mūsų artimie

Chicagos lietuviai Pavergtųjų Tautų Savaitės eisenoje neša plakatus reikalaujant Lietuvai laisvės.
A. Šeštoko nuotrauka

J, Neverauskas, Munster ..2.00
K. Šimėnas, Dorchester ... 5.00
J. Baranauskas, Cleveland 2.00
J. Povilaitis, Omaha ........ 3.00
S. Barvydas, Detroit ........ 2.00
V. Guzulaitis, Apalachin .. 2.00
A. Rimavičius, Chicago ... 2.00
K. Žilėnas, Cicero...........2.00
J. Briedis, Lemont ........... 2.00
N. Stelmokas, Chicago .... 5.00
V. Skirmuntas, Kenosha .. 2.00
A. Petravičius, E, Lansing 3.00
A. Ratkelis, Woodland
Hills.......................... 10.00
A. Hahn, Philadelphia......2.00
F. Modestavičienė, Cleve 2.00
J. Malskis, Ceveland....... 5.00

SIMFONINIS KONCERTAS
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE

ČIURLIONIO

JŪRA
Beethoveno koncertas Nr. 1
Ištraukos: iš Jąkūbėno "Miško šventės”
Tercetas ir Kvartetas iš operos "Fidelio”

Visiems aukojusiems Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

Diriguoja VYTAUTAS MARIJOŠIUS

• ALGIRDAS BRAZIS
baritonas, dainavęs eilę
metų Metropolitan Ope
roje New Yorke ir atli
kęs pagrindines parti
jas Lietuvių Operos sta
tomose operose, atliks
partiją lietuvių simfo
niniame koncerte Or
chestra Hali rugsėjo 5d.
Chicagoje.

ORCHESTRA HALL

•STASYS BARAS,vie
nintelis mūsų dramati
nis tenoras solistas, su
savo koncertais aplan
kęs Europos, Pietų Ame
rikos, Australijos ir
JAV kraštus ir visur su
silaukęs puikių muzikos
kritikų įvertinimų spau
doje, atliks giliai drama
tinę partiją simfoninia
me koncerte Orchestra
Hali, kuris bus rugsėjo
5 d. Chicagoje.

1970 m. rugsėjo 5 d., 8 vai. vak.
220 SO. MICHIGAN AVĖ.
CHICAGO, ILL.
Atlieka:

SIMFONIJOS ORKESTRAS
Pianistas ANTANAS SMETONA
Sopranas DANUTĖ STANKA1TYTĖ
Tenoras STASYS BARAS
Baritonas ALGIRDAS BRAZIS
Bosas JONAS VAZNELIS
Bilietų kainos: parteryje — 8 ir 7 dol.; I bal
kone — 7 ir 5 dol.; II balkone — 3 dol. Ložėje 6 vie
tos — 90 dol. Visi bilietai gaunami Marginiuose.
Užsakant bilietus paštu, prašome siųsti čekį šiuo
pavadinimu: Lith. K. Cath. Federation Ateitis, ir
kartu su sau adresuotu voku ir pašto ženklu, siųsti
šiuo adresu: Marginiai, 2511 W. 69th St., Chicago,
III. 60629. Telefonas: PR 8-4585.
VISUS KVIEČIA ATVYKTI

sunkiose skausmo valandose, nuoširdus

ačiū!

Liūdinti
žmona Anelė-Liuda Statulevičienė
sesuo Liucija Adomavičienė
brolis Albinas Statulevičius
ir jų šeimos

GAUNAMA DIRVOJE

ATEITININKŲ FEDERACIJA

Skaityk ir platink
DIRVĄ

siems, pažįstamiems už užuojautas, gėles
ir už jūsų visų suteiktą nuoširdumą mūsų

tadienį, 1 vai. p.p. Ko
mandinės varžybos —
sekmadienį, 6 d. rugsė
jo, 12 vai.
Individualinės pirme
nybės vyksta vyrų, jau
nių ir jaunučių klasėje.
Tarpmiestinėse var
žybose gali dalyvauti vi
si, tačiau prieš varžy
bas kiekvienas miestas
nominuoja 12 žaidėjų, iš
kurių 8 geriausių rezul
tatai užsiskaitys varžy
bų laimėtojui išvesti.
Pirmenybėms dalyvių
registracijos lapus pri
siųsti ne vėliau š.m. rug
piūčio mėn. 22. d. varžy
bų organizacinio Komite
to Pirmininkui Herber
tui Stepaičiui, 21 Cosmo
Rd., Toronto 18, Ontario,
Canada. Jeigu būtų klau
simų kas liestų varžybas
prašome rašyti Herber
tui Stepaičiui, arba jam
skambinti telefonu —
416 - 233-8396.
Dalyviai turi būti apsi
mokėję ŠALFASS-gos
1970 m. nario mokestį.
Nesumokėję galės tai at
likti vietoje, prieš pir
menybes, varžybiniam
komitetui.
Varžyboms registruo
tis vietoje ne vėliau 30
min. prieš startą.
Pirmenybių dalyviai
ir jei būtų šeimos narių,
galės naudotis golfo klu
bo baseinu, pirtimi ir
kitais patogumais. Tas
kainuos 50 c.
Pirmenybių vyriau
sias teisėjas, ŠALFASSgos Golfo Komiteto pir
mininkas Jonas Baris,
pavaduotojas — varžy
bų organizacinio Komi
teto pirmininkas Herber
tas Stepaitis.
Šeštadieni , po varžy
bų, Georgetovvn klubo pa talpose įvyks bendra va
karienė, kurioje kviečia
mi visi dalyvauti. Kaina
$5.00 asmeniui.

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias
kelias siųsti
DOVANAS
savo giminėms i Lietuvą ir U.S.S.R.
yra nupirkti jiems
PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE
CERTIFICATES
— SPECIALIU RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS —
kuriuos galima pakeisti i pirmos rūšies prekes
specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos
krautuvėse.
KOKYBĖ YRA AUKŠTA
KAINOS ŽEMOS
Dėl naujo katalogo ir .smulkesnių informacijų kreip
kitės į bet kuria mūsų prisijungusių firmų:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INU.
716 Walnu( SL, Philadelphia. Pa. 19106
Tel.: (215) MA 5-3155

COSMOS PARCELS ENPRESS GORI’.
15 West I5th St.. New York. N. Y. 10036
Tel.: (212) (’l 5-7905

PACKAGE EXPRESS ANI) TRAVEL
AGENCY
1776 Rroadtvay. New \<>ik. N. N. 10019
Tel.: (212) 581-7729
ar Į jų skyrius, ar tiesioginiai j;

PODAROGIFTS, INC.
220 Bark Avė. South, Ne\v York, N. Y. 100(13
Telefonas: (212) 228-9517
l’KKSI’ĖJIM AS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymų iš
pildymo. užsakykite TIKTAI per viršuje iš
vardintas firmas ar jų skyrius, kurios yra
oficialiai pripažintos atstovauti I’odarogifts, Ine.

SPORTO ŽINIOS
LAUKO TENISO
PIRMENYBES
Š.m. rugpiūčio 29-30
d.d. latvių naujame sta
dione — jaunimo stovyk
loję tarp Hamiltono ir
Toronto įvyks pabaltie
čių lengvosios atletikos
pirmenybės vyrų, mote
rų ir jaunių klasėse.
(Jaunučių klasėje pabal
tiečių lengv. atletikos
pirmenybės įvyks rugsė
jo 11 d. Toronte; vykdys
estai). Rugiūčio 29-30
d.d. pabaltiečių pirmeny
bių metu iš atsiektų re
zultatų bus išvesti lietu
vių pirmenybių rezulta
tai. Jei kurioje šakoje
reikės, bus vykdomos
atskiros rungtys atski
rai išvesti lietuvių laimė
jimams.
š.m. rugpiūčio 29-30
d.d. Toronte bus vykdo
mas pabaltiečių atviras
lauko teniso turnyras ir
greta lietuvių lauko teni
so pirmenybės visose
klasėse.

GOLFO PIRMENYBES
ŠALFASS-gos golfo
metinės
pirmenybės
įvyks rugsėjo mėn. 5-6
d.d. prie Toronto, Georgetovvn. Individualinių
pirmenybių startas —
rugsėjo mėn. 5 d., šeš

X*

REZISTENCIJA.

R.

Spalis, Romanas. 430 psl.
Išleido Viltis. Kaina $6.00.
TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU.
Prano Imsrio parašyti eilė
raščiai jauniesiems skaity
tojams. Iliustravo Aida
Vektarytė. 40 puslapių.
Kaina $1.00.
MUZIEJAUS
RETENYBĖ

Dar turima pardavi
mui baigiančių' pranyk
ti Nepi'ikl. Lietuvos si
dabrinių monetų, 5 lt.
su J. Basanavičiaus at
vaizdu. 10 lt. — su Vy
tautu Didžiojo. 10 lt. —
su prez. A. Smetonos ir
kitos. Paskutinis sezo
no .išpardavimas. Kai
nos labai sumažintos.
Kainoraštis pareikala
vus. P. Zablockis, 2333
Ontario St., JVancduver
10, B. C., Canada.

