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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GYVENIMAS SKOLON
Valstybės biudžeto deficitams augant

Ar lapkričio mėnesio 
rinkimus laimės dabar
tinis nugalėtojas Miami 
Beach konvencijoje, ar 
Richard Nixon — vienas 
dalykas tikrai nepasi
keis : Federalinis biu
džetas dar ilgą laiką bus 
suvedamas su dideliu de
ficitu, kas savo keliu ga
rantuoja infliaciją. 1971 
fiskaliniais metais fede
ralinės pajamos siekė 
188,4 bilijonus dolerių, iš 
laidos 211,4, deficitas — 
23 bilijonai. 1972 metais 
buvo laukiama net 39 bili
jonų dolerių deficito, ta
čiau kiek atkutęs ūkis at
nešė daugiau pajamų, kas 
deficitą sumažino iki 20 
bilijonų dolerių. 1973 fis
kaliniais metais,, kurie 
prasidėjo liepos 1 d., biu
džeto deficitas sieksiąs 
net 32 bilijonų. Dides
nių išlaidų dabartiniais 
fiskaliniais metais lau
kiama dėl to, kad kongre
sas prieš rinkimus pasi
švaistė pinigais, kuriuos 
administracijai reikės 
pasiskolinti. Visų pirma 
20% padidinti sočiai se-

Brandto vyriausybės krizė
M. Sargenis

šiomis dienomis Bonnoje vyko 
slaptos politinės rungtynės dėl 
ūkio (Wirtschaft) ir finansųmi- 
nisterio vietos. Jaupraeitąsa
vaitę buvo viešai žinoma, kad "su- 
perministeris" prof. dr. Kari 
Schiler yra nusistatęs išpareigų 
pasitraukti. Pasitraukimo prie
žastis — V. Vokietijos ministe- 
rių kabineto, valstybės banko pre
zidentui dr. K. Klasen įtikinus, 
nutarimas įvesti devizų kontro
lę. ūkio ir finansų ministeris
K. Schiller buvo priešingas šiam 
finansiniam dirigizmui. Jis gynė 
laisvo valiutos judėjimo princi
pą. Tačiau kabinete jis buvo vie
nas prieš visus, todėl savo pozi
cijų neapgynė ir buvo priverstas 
padaryti atitinkamas išvadas.

Be abejo, tai nebuvo vieninte
lė ūkio ir finansų ministeriopa
sitraukimo priežastis. Ministe
ris buvo jau daug kartų atakuo
jamas ne tik opozicijos, bet ir 
savo partijos, socialdemokratų, 
draugų. Opozicija nuolat prikišo 
vyriausybei, kad ji blogai pada
rė sujungdama dvi ministerijas 
J vieną, kai pernai pasitraukė 
finansų ministeris A. Moeller. 
Ji nuolat kalbėjo apie ūkio ir fi
nansų krizę. Ir iš tikrųjų, kainos 
kilo, ūkininkai buvo nepatenkin
ti dėl kainų ir streikavo. Paža
dėtos reformos nebuvo vykdo
mos. Jų įvykdymas reikalavo 
didelių sumų, o finansai mažė
jo. Kada reikėjo šių metų biu
džetą priimti, jis pasirodė per 
daug išpūstas ir reikėjo apkar
pyti. Dėl to kilo nepasitenkini
mas kolegų ministeriu tarpe. 
Ilgą laiką kancleris W. Brand
us gynė min. K. Schiller pozi
cijas, bet galų gale, matyt, ir 
jis pabūgo, kad socialdemokra
tai gali rinkimus pralaimėti dėl 
finansų krizės.

Taigi, vienas iš kompetentin
giausių socialdemokratų ministe- 
rių buvo gyvenimo priverstas 
kapituliuoti. Yra tvirtinančių, 
kad Schiller pasitraukimas žy
miai atsilieps J būsimų parla
mento rinkimų rezultatus. Juk 
Schiller yra vienas iš pajėgiau
sių socialdemokratų politikų 
Jis galėtų drąsiai lenktyniauti 
ir dėl kanclerio vietos. Tačiau 
likimas karuis į užmarštį nu
bloškia ir pačias stambiąsias 
asmenybes.

Kadangi vokiečiu parlamentas 
šiuo metu atostogauja ir negali 
prisaikdinti naujo ministerio, 
todėl kabineto krizė buvo iš-

VYTAUTAS MESKAUSKAS

curity (pensijų) mokėji
mai, kas kaštuos 4 bili
jonus dolerių daugiau ir 
3 bilijonais daugiau negu 
administracija prašė pa
didintos išlaidos kitiems 
socialiniams reikalams.

Deficitas padengia
mas iždui skolinantis pi
nigus iš bankų. Įdomu, 
kad pereitais fiskali
niais metais beveik pu
sę tos sumos sudėjo už
sienio emisijos bankai, 
kurie savo žinioje turi 
milžiniškus dolerių iš
teklius — šiuo metu per 
70 bilijonų dolerių. Šiais 
metais jų dalis bus ma
žesnė, kas savo keliu 
klek pabrangins kredi
tą JAV.

Tokia būklė verčia ma
nyti, kad lapkričio mėn. 
rinkimų laimėtojas susi
durs su didelėm ūkinėm 
problemom. McGovern 
daug kalbėjo apie išlai
dų gynimo reikalams su 
mažinimą, tačiau tos iš
laidos jau dabar yra pro-

spręsta ministeriu perkilojimo 
būdu. Krašto gynybos ministe
ris Helmut Schmidt, kuris buvo 
didelis K. Schiller finansų poli
tikos kritikas, nuo š.m. liepos 7 
d. perėmė ūkio ir finansų minis - 
teriją. Reikia pažymėti, kad dėl 
šios ministerijos vyko kova tarp 
socialdemokratų ir liberalų. Li
beralai siekė šias dvi sujungus 
ministerijas išskirti ir finansų 
ministeriją pavesti vidaus rei
kalų ministeriui H.D. Genscher. 
Tačiau, matyti, socialdemokra
tų partijos pirmininko dešinio
ji ranka, H. Schmidt, užvetavo, 
ir liberalai iš to nieko nepešė. 
Helmut Schmidt bus iki parla
mento rinkimų toks pat ūkio ir 
finansų "superministeris" kaip 
ir buvęs prof. dr. K. Schiller. 
Skirtumas tik tas, kad K. Schil
ler buvo savo srities specialis- 
us, ekonomijos profesorius, o 
H, Schmidt — šios srities mėgė
jas.

Vietoje H. Schmidt gynybos 
ministeriu perkeltas susisieki
mo ministeris Georg Leber. Ar 
jis yra karinių dalykų specialis
tas, tai negalėčiau tvirtinti. Su
sisiekimo ministeriją ir butų 
ministeriją valdys Lauritzen.

Be abejo, kad šis kabineto kri
zės išsprendimas suteiks daug 
medžiagos opozicijai. Barzel ir 
Strauss jau dabar tvirtina, kad 
tai įvyko ne kabineto, bet vals
tybės krizė. Jie reikalauja, kad 
kancleris Brandtas atsistatydin
tų iš pareigų. Tačiau jis ir ne
mano tai daryti. Jis numato ru
denį parlamente iškelti pasitikė
jimo klausimą ir, jo negavęs,su
daryti sąlygas parlamento palei 
dimui ir naujų rinkimų paskelbi
mui. Yra numatoma, kad V. Vo
kietijos naujo parlamento rinki
mai įvyks š.m. lapkričio26d. Ar 
taip iš tikrųjų bus, priklausys 
nuo Brandto apsisprendimo.

Vyriausybės krizė išspręsta, 
valstybės krizės, be abejo, ne
bus, bet be Schiller parlamen
to rinkimai socialdemokratams 
pasunkės, nors ir su Schiller 
jie būtų buvę sunkūs, nes ir fi
nansų specialistas nesugebėjo 
apsiginti nuo svetimos valiutos 
antplūdžio.

Manoma, kad V. Vokietijos 
ūkio ir finansų problemos la
biausiai atsilieps į būsimų par
lamento rinkimų rezultatus. Bet 
kam ir kaip pavyks įtikinti rin
kikus šiąja tematika, parodys ne
tolima ateitis. 

porcingai mažesnės ne
gu buvo prieš 10 metų. 
Dar drastiškesnis jų su
mažinimas būtų susijęs 
su JAV prestižo sumažė
jimu ir greičiausiai kon 
gresas tam pasipriešins. 
Ne daug ką galima bus 
laimėti ir iš mokesčių 
pertvarkymo, nes dau
guma mokestinių leng
vatų yra skirta akinio gy
venimo paskatinimui, 
pvz. nuošimčių už sko
las nuo mokesčių atleidi
mui. Visa tai veda prie 
minties, kad kas rinki
mus belaimėtų, mokes
čiai turės būti pakelti.

Bet... jau dabar 32% 
viso GNP (tai yra visų pa
jamų už gerybes ir patar
navimus) amerikiečiams 
atima federalinė ar loka
linė valdžos. Už tat vi
sų pirma reikėtų pas vars 
tyti, gal galima būtų su
mažinti išlaidas. Juk jei, 
pavyzdžiui, šių fiskali
nių metų išlaidos sieks 
250 bilijonų dolerių, tai 
maždaug 12% jų sutaupy- 
mas leistų apsieiti be de
ficito. Bet toks taupy
mas batų labai nepopu
liarus ir už tat visų 
krypčių politikams ne
priimtinas.

Rezultate gyvenimas 
skolon bus tęsiamas to 
liau. Kas irgi nebūtų vi
sai blogai, jei galimas 
būtų nuolatinio ūkio plė
timasis, ir gyventojų 
daugėjimas. Iš tikro ta
čiau gyventojų daugėji
mas turėtų sumažėti. Jau 
dabar turima mažiau vai
kų, jaunesnių kaip 5 me
tai, negu pereitam de- 
šimtemtyje. Tokiu būdu 
greitu laiku reikės ma
žiau mokyklų ir mokyto
jų, kas tačiau nesuma
žins išlaidų švietimo rei
kalams, nes vis didesnis 
nuošimtis jaunimo yra 
laikomas ilgiau mokyk
lose — universiteto bai
gimas yra būtina sąlyga 
geresnei karjerai. Iš ki
tos pusės gyvenimo am
žiaus prailginimas di
dina pensininkų skaičių 
ir išlaidas jų aprūpini
mui, kas reiškia, jei išlai
dos vaikams sumažės, 
tai jos padidės senesnių 
piliečių globai.

Pabaigai reikėtų pri
durti, kad svarstant ge
resnio tautos išteklių pa
dalinimo problemas, ne
užmirština kad tie ištek
liai susidarė laisvos ūki
nės iniciatyvos dėka. 
Valstybių tendencija per-

Dalis SLA seimo Floridoje dalyvių.

Iš Susivienijimo LietuviųAmerikoje seimo Floridoje. Sėdi iš kairės sekr. Algirdas Budreckis, prezi
dentas Povilas Dargis, seimui ruošti komiteto pirm. Jadvyga Jankienė ir suvažiavusius atstovus sveiki
na Miami meras Chuck Hali,

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE SEIMAS
pageidaujant, auksiniais 
ženkleliais už nuopelnus 
bus apdovanoti šie veikė
jai: Justinas Mickiewicz, 
iz. Simokienė, Petras Ži 
linskas, Ant. Andriulio
nis ir Juozas Gedmintas. 
Ženkleliai bus pasiųsti 
per kuopas.

Seimas prasidėjo bir
želio 26 d. Di Lido vieš
butyje, kurio salėje vyko 
visos sesijos ir kuriame 
buvo apsigyvenus didžiu
ma delegatų. Įnešus JAV 
ir Lietuvos vėliavas, jį 
atidarė Seimo Rengimo 
kęmiteto pirmininkė Jad- misiją ir sekr. A. Bud- 
vyga Jankienė.

Julijona Andriulytė - 
Comley, akompanuojant 
Jozefinai Mileriūtei, su
giedojo JAV ir Lietuvos 
himnus, prisijungus ir vi
siems Seimo dalyviams.

Pildomosios Tarybos 
nariams: prez. Povilui 
P. Dargiui, vicepreziden
tui Aleksandrui Chapli- 
kui, sekretoriui Algirdui 
Budreckiui, iždininkei 
Eufrozinai Mikužiūtei, iž
do globėjams Steponui 
Briedžiui ir Jozefinai Mi- 
kužiūtei ir daktarui kvo
tėjui dr. Steponui Biežiui 
užėmus vietas prieprezi 
diumo stalo, lietuvis U. 
S. Air Force pik. Bill 
Schumpes pristatė Mia
mi Beach miesto mėrą 
Chuck Hali.

Miesto šeimininkas šil
tai sutiko Seimo daly
vius, kalbėjo apie etni
nes grupes, kurių tarpe 
palankaiai atsiliepė apie 
lietuvius, o pabaigai SLA 
prezidentui P. P. Dar
giui, sekr. Alg. Budrec
kiui ir Seimo Rengimo 
komiteto pirm. J. Jankie- 
nei įteikė po simbolinį

Draugingoje nuotai
koje praleidę paskutinę 
birželio savaitę ir pirma 
sias liepos dienas amži
nos vasaros mieste Mia
mi Beach, Fla., SLA 57- 
ojo Seimo nariai skirstė
si namo, ne vienas šypso
damasis siūlė šį Seimą 
prisiminti kaip "Ilgiau
sių metų" ženkle.

Ir tikrai. Ne tikpats Su
sivienijimas Lietuvių 
Amerikoje čia minėjo 
savo 85 metų sukaktį, bet 
ir jo delegatų ar svečių 
tarpe atsirado ištisas bū
rys asmenų, kurių vie
niems buvo šiuo metu ar 
tai amžiaus, ar vedybinio 
gyvenimo sukaktis, gim
tadienis ar vardadienis.

Todėl, gerbdami juos, 
Seimo delegatai ir sve
čiai jiems plojo ir gie
dojo "Ilgiausių metų".

Seime buvo pagerbti ir 
SLA nusipelniusieji orga
nizatoriai. Mikas Kli
mas, laikomas organiza
torių karalium. Jis lig— 
šiol yra prirašęs per 
400 naujų narių, iš jų 58 
per "Liet, šeimos vajų". 
Jis žadėjo ir toliau dar
buotis, nepasiduodant ki
tiems , ypač Vytautui Pau
lauskui iš Pennsylvani- 
jos, per šį85sukaktuvinį 
vajų prirašiusiam 19 na
rių.

Sekr. Alg. Budreckis 
pranešė, kad valdyboms 

imti visą atsakomybę už 
žmogaus gyvenimą tą ini
ciatyvą ir kartu išteklių 
susidarymą mažina, bet 
tai atsiminti šių laikų po 
litikams irgi nėra popu
liaru. 

suvenyrą —miesto rak
tą. Užtai J. Jankienė jam 
įteikė Miami Liet. Pilie
čių klubo garbės nario 
ženklą.

Darbo sesiją pradėjo 
SLA prez. P.Dargis,pa
brėždamas, kad šis Sei
mas yra ne tik sukaktuvi
nis 85-erių metų, bet ir 
skirtingas nuo kitų seimų 
nes susirenka ne kokia
me didmiestyje, kaip lig— 
šiol būta, bet gražiausio
je Amerikos vasarvietė
je.

Sudarius mandatų ko- 

reckiui atlikus vardošau- 
kį, paaiškėjo, kad Seime 
kartu su Pild. Tarybos na
riais, dalyvauja 114 dele
gatų. Vėliau jų dar prisi
dėjo ir viso buvo 120.

Seimo dalyvių veidais 
nuslinko smagus pasi
tenkinimo ženklas, išgir
dus SLA prez. P. Dargio 
pranešimą, kad fBaltų- 
jų Rūmų gautas preziden
to Richard Nixon sveiki
nimo laiškas. Jį perskai
tyti pakviesta Gertrūda 
Dargienė.

Vėliau Seimą sveikino 
ALTo pirm. dr. K. Bobe 
lis ir VLIKo vicepirmi
ninkas J. Audėnas, kurie 
abu su savo šeimomis 
yra ilgamečiai SLA na
riai. Sveikinimų buvo ir 
iš Miami bei apylinkės 
lietuvių veikėjų, organi
zacijų ir biznierių, pasi
skelbusių šeiminiame lei
dinėlyje. Ilgesnes kalbas 
pasakė ir Seimą sveikino 
adv. Nadas Rastenis, Juo
zas Gedmintas, Marty
nas Gudelis ir Povilas 
Labanauskas.

Seimas viso turėjo sep 
tynias sesijas, kuriųme 
tu aptarė organizacijos 
reikalus ir priėmė eilę 
rezoliucijų savo veiklos 
bei Lietuvos laisvinimo 
ir lietuviškos kultūros iš
laikymo klausimais.

Seimo "Raportai ir dar
bai" buvo paskelbti atski
roje knygelėje, kurią pa
rengė sekr. Alg. Budrec
kis. Dar gerokai prieš 
Seimą ji buvo išsiuntinė
ta paštu visiems delega
tams.

Beveik visus raportus 
Seimas priėmė be skai
tymo, kaip atspausdinta, 
išskyrus prezidento Dar-

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 54 — 2 DIRVA 1972 m. liepos 14 d.

SLA Seimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gio raportą, kurįišgirdę, 
Seimo dalyviai priėmė jį 
su pagyrimu ir padėka. 
Linkėdami prezidentui ir 
toliau sėkmingai darbuo
tis, delegatai sugiedojo 
jam "Ilgiausių metų".

Apie SLA finansinį sto. 
vį vietoje aktuaro Bruce, 
kuris tuo metu dalyvavo 
Europoje suvažiavime, 
pranešimą angliškai pa
darė Mr. John Sabo.

Bene karščiausiai dis
kutuota dėl pasiūlymų, 
kad SLA Seimo pirminin
kas būtųpaties Seimo ren
kamas. Tačiau praktiš
kais sumetimais buvo pa
silikta prie ligšiol buvu
sios tvarkos, nes,kaipĮs^ 
tatų komisija aiškina, 
Seimui pirmininkaujan
tis asmuo turi būti gerai 
susipažinęs su SLA 
veikla ir draudimo po
tvarkiais, o tokiu kaip tik 
yra SLA prezidentas. To 
dėl Seimui pirmininkavo 
prez. P. Dar gis, protar
piais pavaduojamas vi
cepirmininko A. Chapli-
ko.

Buvo pasiūlymų, re- poetė Eglė Juodvalkytė 
miantis grynai ekonomi- iš Chicagos ir jaunimo 
niais sumetimais, sei- organizatorius ir veikė 
mus šaukti kas treji me- jas Gintaras Karosas iš 
tai, vietoje dviejų. Pasi- Bostono. Abudu jie reiš- 
keitus nuomonėm, pasilik kė mintį, kad SLA be jau
ta prie senos tvarkos. Sei- nimo ilgai negalės išsi- 
mai ir toliau bus šaukia 
mi kas antri metai.

Naują nutarimą Sei
mas padarė SLA organo
"Tėvynės" redaktoriaus 
parinkimo reikalu. Lig
šiol Seimas visada rink
davo redaktorių, kaip rin 
ko Pildomąją Tar. Bet 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĘ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄIUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Iii r
UI" •

r X**3C**\ d (Licensed by Vnešposyltorg)
( Mrl V VYRIAUSIA IŠTAIGA

i ’ 1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NilEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitu daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo D valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street__________________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street____________________  342-4240
• BKOOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue___________________ 467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue __________________________ 895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue _______________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street____ ______  376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ..................... ..925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue . ....................... 771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue .............  365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freev.ootl Acres, Rt. 9-------   363-0194
• TiAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue............................ ...365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue .............  249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue_________________385-6550
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street______   642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue ..........................  ...674-1540
• NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue_____________   475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ---------------------  769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue.......... ..........  ..381-8800
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue............ ...................  .257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ----------------- ..475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue........ ....................... ...392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street........ ...................-..................... 732-7476

praktikoje pasirodė, to
kia redaktoriaus rinki
mo procedūra nevisada 
buvo naudinga SLA or
ganizacijai, nes kartais 
redaktorius nepaisydavo 
organizacijos reikalų, at 
sisakydavo dėti laikraš
tyje Pildomosios Tary
bos pranešimus ar net ig
noruodavo SLA naujų na
rių vajaus reikalus. No
rint tokių nesklandumų 
ateityje išvengti, Seimas 
nutarė, tik vienam bal
sui pasipriešinus, kad 
redaktorių skirtų Pildo
moji Taryba.

SLA vadovybės ir vei
kėjų jau nuo seniai ke
liamas reikalas į orga
nizaciją kuo daugiau su
burti jaunimo ir šiame 
Seime susilaukė plataus 
dėmesio.

Jaunimo simpoziumu 
buvo pradėtas ir paties 
SLA 85-erių metų sukak 
ties minėjimas, kurį dar 
Seimo pirmosios sesijos 
metu atidarėprezidentas 
P. Dargis. Jaunimo sim
poziumo moderatorium 
buvo pakviestas Antanas 
Kalvaitis. Simpoziumo 
dalyviais buvo du jauno
sios kartos atstovai — 

laikyti, atsižvelgiant į tą 
faktą, kad vyresnioji kar
ta kaskart retėja. Jiedu 
siūlė eilę būdų patraukti 
jaunimą į SLA.

Seimas paskyrė Juod
valkytei tolimesnę $500 
stipendiją studijuoti litu
anistikai ir taip pat pa

skyrė $500 Karoso įkur
tam jaunimo laikraščiui 
ir $500 auką Chicagoje 
vykstančiai tautinių šo- 
kių šventei. Taipgi užgir- 
tos ir aukos kitiems įvai
riems patriotiniams dar 
bams.

Ir pačiame Seime su
rinkta per $400, kurie il
gainiui taipgi bus paskir
ti įvairiems lietuviškos 
kultūros darbams pa
remti.

Paskutinėje, septinto
je sesijoje, pirmininkau
jant Albinui Trečiokui, 
Seimas patvirtino Pildo 
mosios Tarybos rinki
mus, sekretoriui Alg. 
Budreckiui perskaičius 
rinkimų protokolą. Vie
nas po kito Pildomosios 
Tarybos nariai, šiemet 
kovo mėn. perrinkti nau
jai kadencijai, pakilo iš 
prezidiume užimtų vietų 
ir, sustoję prieš Seimo 
delegatus, buvo patvirtin
ti ateinantiems dvejiems 
metams. Po to, visiems 
Seimo dalyviams susto
jus, Įstatų komisijos 
pirm. Martynas Gudelis 
naujuosius SLA pareigū
nus prisaikdino.

Prezidentas P. Dar
gis, padėkojęs visiems 
SLA nariams už pasitikė
jimą, pažadėjo ir ateity
je dirbti visomis išgalė
mis organizacijos labui.

O ateinantis seimas 
įvyks Boston, Mass. Bu
vo ir kitų pasiūlymų, bet 
Seimo delegatai pasirin
ko Bostoną. (sn)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

(212) 581-6590
(212) 581-7729

PROF. DR. A. MACEINAI DĖKOJANT u.
Tėv. TOMAS ŽIŪRAITIS, O. P.

8. Ar iš tikro marksistai, ypač 
komunistai, taip pagarbiai verti
na Teilhardo raštus, kaip man 
atrodo? (Mc., Nr. 36).

Tuo tarpu jie labai pagarbiai 
vertina tuos Teilhardo raštus, 
kurie autentiškos krikščionybės 
priedanga veržiasi J bažnytinj 
gyvenimą. Savaimeaišku.kad jie 
kritikuoja Teilhardosocialinius, 
politinius, ekonominius ir biolo
ginius samprotavimus. Tokia jau 
marksistų, ypač komunistų, tak
tika. Šios taktikos požiūriu užsi 
miniau apie jų pagarbą Hm tik
riems Teilhardo raštams (Žr„ 
Nr. 24).

Garsusi Roger Garaudy, mark
sistų ir krikščionių "dialogo" ry
šininkas, labai pagarbiai atsilie
pia ypač apieTeilhardo "naują
ją religiją". Juo labiau, kad toji 
religija, anot paties Teilhardo, 
turės pakeisti katalikiškąją reli
giją iš pačių jos pagrindų ("la 
nature meme de Foi"). Tos "nau. 
josios religijos" vadinamasis 
Dievas — ui humanistų, mark
sistų ir net komunistų dievų sin
tezė, kuri savo ruožtu turi suda
ryti dar vieną sintezę — su pa
čiu krikščionių Dievu ("Dieu de 
1‘En-Haut et Dieu de l’En-Avant 
se synthėtisant dans un Au-De- 
dans").

Toks sintezių sintezės dievas 
kaip tik labiausiai žavi tą Roger 
Garaudy (De l'anatheme au dia- 
logue. Paris, 1965). Jis pirmuti
nis ir prabilo apie tok} dievą, 
apie kur} joks žymesnis teilhar- 
disus nėra ištisai užsiminęs 
savo rašuose, išskyrus vieną 
iš jų — tai Maxime Gorce. Ko
dėl toks garsus katalikų teolo
gas Henri de Lubac, SJ., tapo 
dar garsesniu Teilardo raštų 
"krikštytoju"? Apie ui irgi ra
šiau (Žr., Nr. 24). Iš visų pusių 
užtenka Teilhardui pagarbos, 
priešingos pačiai Katalikų Bažny
čiai ir iš viso krikščioniškos 
kultūros žmogui, neminint kai 
kurių išimčių. Iš dalies supran 
urna, kodėl marksistai, ypač ko. 
munistai, savo metodo pagarba 
neblogai skinasi kelią net į Die
vo Miestą, "Trojos arklį" mo
derniau pasikaustę.

9. Pasigedote mano papildo 
"Aiduose" apie Teilhardą (Mc., 
Nr. 36).

Pažadėjau "Aidų" redaktoriui 
gana platokos apimties papildą, 
nagrinėjant} visa ui, kas iš es
mės paties Teilhardo parašyu 
ir ką kiti apie jį yra parašę mū 
sų spaudoje. "Aidų" redkatorius 
dėl tam tikrų geros valios prie 
žasčių, laiškučiu man pranešė 
1969.VII.28, kad aš, užuot Teil
hardo, savo dėmes} nukreipčiau 
{ kitas temas. Gerokai vėliau, 
1969.X.14, jis iš dalies abejoda
mas, man parašė, kad vis dėlto 
pageidautų mano teilhardinio pa 
pildo, bet jau daug siauresnės 
apimties. Jo Žodžiais: "Bet gal 
būtų pravartu teilhardines dis
kusijas ir pratęsti..., išdėstyki
te netrukdami savo žvilgj 
straipsniu iki 15 mašinėliniųpus 
lapių". Tokio pageidavimo nega - 
Įėjau priimti dar ir dėl to, kad 
tuojau, netrukdomas turėjau iš
vykti misijų, rekolekcijų ir pana
šiais reikalais net iki po Velykų. 
Taip ir negalėjo pasirodyti "Ai
duose" mano us papildas, teil- 
hardinės diskusijos, kaip ui sa
vo metu viešai buvo pranešęs 
"Aidų" redaktorius.

10. Ar nepervertinu tomisti
nės tradicijos bažnytinėje tradi
cijoje? Tomistinė tradicija nė
ra us pat, kas ir bažnytinė tra
dicija (gal geriau — Tradici
ja?), toliau manęs klausiate 
(Mc., Nr. 36).

Aš pacitavau Vatikaną II, ku
ris, "eidamas praeitis sinodų 
taku", labai aiškiai ir Jsakmiai 
pabrėžia tomistinės tradicijos 
primatą, atviriausią krikščio
niškam TIESOS primatui, kaip 
dėkingiausią bažnytinės Tradi
cijos priemonę. Vatikano II žo
džiais: pirmiausia profesoriai 
"su pagarba tesiklauso Bažny
čios Dakurų, kurių tarpe šv. 
Tomas užima pirmąją vietą. An
geliškasis Mokytojas pasižymi 
įstabia proto galia, šviečia nuo
širdžia tiesos meile, nepapras
tai išmintingai nagrinėja, aiški
na ir suveda deramon vienybėn 
giliausiais paslaptis. Jo mokslas 
yra ne tik labai sėkminga prie
monė tvirtai pagrjsti tikėjimo 
pamatams, bet ir tikras bei sau 
gus kelias pasiekti sveikos pa
žangos" (Vatikano Dokumentai, 
II., p. 109). Šitai? -avo straips

nyjė paciuvau Vatikaną H, kur} 
čia pakartojau, išretindamas tik 
kai kuriuos jo žodžius, kaipma- 
tote, ir norėdamas skaityto
jams dar kartą priminti tai, ko
dėl aš ir nemėginau pervertinti 
šv. Tomo Akviniečio mokslo ir 
jo tradicijos primato Bažnyčio
je. Nors jo mokslas "užima pir
mąją vietą" tarpe Bažnyčios 
Daktarų, nors jis yra "tikras 
bei saugus kelias" pasiekti pa
žangos tikrąja to žodžio pras 
me, vis dėlto ir toks mokslas 
reiškia, suprantama, tik prie
monę, norint labai sėkmingai ir 
tvirtai pagrjsti tikėjimo pama
tus Apreiškimo ir Bažnyčios 
Mokslo šviesoje. Tąja šviesa 
kaip tik ir spinduliuoja bažnyti
nės Tradicijos dėkingiausia,t.y. 
"labai sėkminga priemonė" — 
tomistinė tradicija. Ji spindu
liuoja "nuoširdžia tiesos meile" 
— nepaprasta išmintimi, nes 
tik tiesos meile įmanoma suves 
ti deramon vienybėn net giliau
sias mokslo ir tikėjimo paslap
tis. Todėl, Katalikų Bažnyčia, 
eidama ir savo didžiųjų talki
ninkų, "ypač šv. Tomo Akvinie
čio pėdomis, nori, kad studijuo
jantieji kaskart geriau suprastų 
įvairias mokslo sritis" (Vatika
no Dokumentai, H., p. 278; plg. 
mano str. — Žr., Nr. 22).

štai kodėl. Profesoriau, aš ne 
galėjau pervertinti tomistinės 
tradicijos primato kaip dėkin
giausios priemonės, kurią aš sa
vo straipsnyje tokia išvada pa
ryškinau: "Pagaliau šv. Tomo 
Akviniečio mokslu, kaip sėkmin . 
ga priemone, tiesiogiai ar netie 
slogiai kalba visi, be jokios iš
imties, Vatikano n dokumentai"; 
ir visi kiti tikri filosofai, teolo
gai ir kitų sričių mokslininkai" 
yra verti atidaus Bažnyčios dė
mesio (Žr„ Nr. 22). Visiškai su
tinku su Jumis, kad tomistinė 
tradicija nėra tas pat, kas ir 
bažnytinė Tradicija (o ne šiaip 
sau vertingi Bažnyčios papro
čiai, kuriuos vadiname irgi tra 
dicija). Kitoje savo laiško vie
toje man paariate tomistinę tra
diciją laikyti tik priemone, aukš
čiau minėta prasme. Tokia pras
me aš ją taip įsikibęs laikau, 
kaip matote, kad stipriau ją iš
laikyti vargu ar būtų įmanoma 
(plg. Žr., Nr. 22. ir 25). Kadan
gi kai kurie mūsų rašto Žmonės 
pradėjo vis drąsiau skelbti psi
chologijos gelmių madingu būdu, 
kad Vatikanas II esą atsisakė to
mistinės tradicijos (žinoma,su 
visu jos primatu), todėl aš apie 
ją užsiminiau savo straipsnyje. 
Sv. Tomo Akviniečio mokslas, 
jo tradicija Bažnyčioje (ir išviso 
krikščioniškos kultūros gyveni
me) nėra tas pat, kas ir tomiz
mas, nes šis dažniausiai pasižy
mi mokslu tik pagal šv. Tomą 
Akviniet}. Na, čia jau būtų atski
ra tema.

1L Kodėl po sutomistinto ari
stotelizmo negalėtų eiti, saky
sim, koks nors krikščioniškasis 
egzistencializmas? Juk tūkstan
ti metų Bažnyčia gyveno ir sa
vo mokslą skelbė netomistiniais 
terminais ir netomistinėmis 
sąvokomis. Paskiau atėjo suto- 
mistintas aristotelizmas (Mc., 
Nr. 36).

Jeigu po sutomistinto aristo
telizmo ir galėtų eiti krikščio
niškasis egzistencializmas, tai 
šis turėtų būti ne "koks nors", 
bet tam tikras krikščioniškasis 
egzistencializmas — vertinges 
nis už tą aristotelizmą. Ar toks 
vertingesnis egzistencializmas 
iš tikrųjų ir bus, kadangi jis tu
rėtų būti? Nežinia! Daug kas 
galėtų būti, bet, dėl vienokios 
ar kitokios priežasties, ima ir 
nebūna. Prileiskim, kad tas 
pats vertingesnis egzistencializ 
mas iš tikro bus, kadangi anks
čiau ar vėliau jis turės būti kaip 
ateities madingumo ar krikščio
niškumo būtinybė. Visa bėda bus 
tame, savaime aišku, kad ir to 
kios būtinybės pašauktas egzis
tencializmas turės žengti vien 
tik savo keliu, niekaip negalėda
mas eiti po sutomistinto aristo
telizmo, nes tokio aristoteliz
mo (griežtąja to žodžio pras
me) nėra ir negali būti nei Baž 
nyčioje, nei bažnytinėje Tradici 
joje. Apreiškimo kilmės tiesos 
yra paties Dievo pateiktos, pri- 
klausnčios antprigimtinės tie
sos kategorijai. Žmogiškosios 
kilmės tiesos yra objektyvaus 
proto įžvalga atrastos, priklau 
sančios prigimtinei proto kate
gorijai. Ypač pastarosios kate

gorijos tiesos aiškiausiai mums 
rodo, kad jos yra atrandamos, o 
ne sukuriamos. Tiesos yra savos 
rūšies vertybės savyje. Kaip ne
įmanoma tiesų sukurti, taip ne
įmanoma jų, sakysim, suaristo- 
telinti ar sutomistintL Ar aris
totelizmas, ar tomizmas tą savo 
atradimą — tiesas aiškiau ir to
buliau pateikia? čia jau kitas 
klausimas. Šv. Tomas Akvinie- 
tis labai aiškiai {rodė tai, ko
dėl jis taip drąsiai pasisakė 
net uŽ "pagoniškas", sakysim, 
Aristotelio atrastas ir pateik
tas tiesas, ir nemėgindamas jų 
sutomistinti. Neįmanoma čia to 
liau leistis. Žodžiu, didelis ne
susipratimas kalbėti apie suto- 
mistintą ar sukrikščionintą ari-* 
stotelizmą (A. - D. Sertillan- 
ges, O.P., M. D. Chenu, O.P., 
Etienne Gilson, Jacąues Mari- 
tain, Josef Pieper, V. Remer, 
S. J.„ G. M. Manser, O.PĄ 
Juo labiau, kad tomizmas, kaip 
patis Šv. Tomo Akviniečio moks
las, yra ir filosofiškas, ir teo
logiškas arba atvirkščiai, kuo 
nepasižymi joks šių dienų sam
pratos krikščioniškas, t.y. dau
giau krikščioniškų pastangų eg
zistencializmas, nekalbant jau 
apie egzistencijos viseto pilnat
vės sampratą. Griežta prasme 
sutomistintas aristotelizmas ne 
atėjo ir niekad neateis, nes tai 
neįmanomas dalykas.

Profesorius sakote, kad 
"Bažnyčia gyveno ir savo moks
lą skelbė netomistiniais termi
nais ir netomistinėmis sąvoko
mis". Kokiais terminais ir 
kokiomis sąvokomis Ji taip 
gyveno ir skelbė? Taip ir ne
aišku. Prileidžiu, kad Ji taip 
darė per tą tūkstant} metų šv. 
Augustino paslauga, virtusia au- 
gustiniškąja tradicija, kurią to
mistinė tradicija (Katalikų Baž
nyčioje) kur kas sistemingiau, 
preciziškiau ir, sakyčiau, au- 
gustiniškiau įvertino, negu pats 
augustinizmas. Augustinizmui 
yra būdingas ne tiek paties šv. 
Augustino mokslas, kiek moks, 
las pagal šv. Augustiną. Netobu
lai išreikšta tiesa — visada yra 
ties’a, reikalinga tobulesnės iš
raiškos. šio principo šviesoje, 
manau labiausiai galėtų paaiš
kėti, kodėl Bažnyčia skelbia vie
ną ir tą patį (Kristaus Jai pati
kėtą) mokslą ne tiek augustiniš- 
kos, kiek tomistiškos tradicijos 
terminais (ir sąvokomis), nes 
pastarieji yra Jai dėkingiausia 
priemonė. Ir šiuo atžvilgiu Baž- 
nyčia nuolat tobulėja Istorijoje, 
nes tobulėjimas reiškia tam 
tikrą tapsmą, o ne pačią tobu
lybę. Apie tai vėliau,

(Bus daugiau)

MACHINISTS
Second Shift
Turret Lathe
Engine Lathe
AC Operator
Radial Drill

3 to 5 years experience 
reąuired

S P Mfg. Corp.
30201 Aurora Rd. 

Solon, Ohio 
216-248-6141

An Equal Opportunity Employer
(52-55)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DIE MAKERS
Mušt have Job shop experience. Hi«h 
hourly rate, overtime, benefits

CAPITAL TOOL CO.
1110 BROOKPARK RD. 

CLEVELAND, OHIO
(52-54)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

STEEL RULE DIE MAKERS 
Mušt have experience on rolary sleel 
rule dies.
Salary *9.000.00 to *12,000.00 per 
year. Steady work for qualified men. 
Fringe benefits.

Write or call
JAMISON STEEL RULE DIE CO. 

Box 447
Murfreesboro, Tenn, 37140 

615-893-5234
(53-59)

RATE 
BENEFITS

MACHINE OPERATORS 
Severai men wanted 
sheeter, shear, splitter. 
and punch press.

COOD HOURLY 
EXCELLF.NT FRINGE — -------------

MAXIMUM JOB SECURITY 
RUSSELL GASKET CO. 

2917 E. 79th St., Cleveland, Oblo 
Mušt be a high school «rad 

Apply only in Person 
Briny Diplomą to Mr. Slark 

(50-56)

for slitter, 
book press.
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PAVERGTASIS IR
LAISVAS JAUNIMAS

Savaime suprantama, 
kad į didingą išeivijos įvy
kį, į Antrąjį Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą, 
sovietiniai propagandi
ninkai žiūrėjo dantis su
kandę iš pagiežos.

Jaunimą pavojinga nu
vertinti. Su jaunimu 
jiems "apsimoka" flirtuo
ti. Remdamiesi patyrimu 
su "liberalais", sovieti
niai propagandininkai vis 
vylėsi meškerioti drums
tame vandenyje. Bet pa
gieža prasimušė ir mur
zinas propagandos lape
lis "Gimtasis Kraštas", 
pabalnojęs kaž kokį A. 
Vaineikį, išjojo į donki
chotišką žygį prieš Kon
gresą.

Birželio 22 dienos lai
doje tas murzinas lapelis 
porina:

"Šiemet Chicagoje vyks 
vadinamasis lietuvių 
jaunimo kongresas. Ir iš 
Australijos dalyvaus keli 
jaunuoliai, atrinkti pagal 
kongreso rengėjų "egza
minus". Jaunuoliai, pil
dydami tėvelių norus, 
ruošiasi kongresui pagal 
tvarkdarių šūkį: "Mūsų 
darbai ir širdys — besi
baigiantiems tėve
liams".

"Gimtojo Krašto" kui- 
no-rosinato A. Vaineikio 
pagieža rodo, kad Kongre
sas yra aštrus krislas 
bolševikinio murzino la
pelio akyse. Iš tikrųjų, 
kiekvienas bolševikas 
"sovietiniai - pilietiš
kai" linkęs pakišti bom
bą po Kongreso audito
rijomis. Tačiau, nesulai
kysi naujo kilimo, nors 
jiems pasveikinti jįirbai 
su! Išeivija eina savo 
plačiu keliu. Ji yra išdi
di, nepalenkiama, taisau 
žmonės. Tiems žmo
nėms nerūpi dirstelėti, 
ką ir kur koks nors vado
vas liepia daryti...

Kitaip yraok. Lietuvo
je.

Maskvoje susirinko Vi. 
sąsąjunginis komjauni
mo biuras. Posėdžiavi
mo rezultate paskelbė nu
tarimą ir tuč tuojau tas 
nutarimas pasidarė įsa
kymu ok. Lietuvos kom- 
jaunimui.

Maskva tik sučiaudė
jo ir Vilniaus komjauni
mo vadovai, pagarbiai 
atsistoję, tarė "klauso
me!"

Kokiems gi "tėve
liams" ten tarnaujama, 
mes klausiame Gimtojo 
Krašto klouno A. Vainei
kio? Kodėl gi Maskvos 
"tėvelių" nutarimas yra 
Vilniaus komjaunimo va
dovybei neginčytina, net 
nesvarstytina enciklika?

Nutarimas paskelbė pa
ruošas X Pasauliniam 
jaunimo ir studentų festi 
valiui. Sovietinės laikraš
tinės kalbos jovale gali
ma atrasti dešimtis nau
jų pareigų, kurios užkrau 

narnos lietuviškam jau
nimui.

Kaipo pavyzdį, imame 
vieną iš daugelio nurody 
mų:

... Gerinti jaunimo auk 
Įėjimą komunistinio idė
jiškumo, tarybinio patrio
tizmo, TSRS tautų drau
gystės ir proletarinio in
ternacionalizmo dvasia, 
įtvirtinti komunistinės 
moralės ir dorovės nor
mas, stiprinti socialisti
nę drausmę, mobilizuoti 
jaunimą bsąlygiškai įgy
vendinti valstybinius pla
nus ir socialistinius įsi
pareigojimus, skiepyti 
komunistinę pažiūrą į 
darbą, nuolat tobulinti 
profesinį meistriškumą, 
socialistinį lenktyniavi
mą už darbo našumą...

Birželio mėn. paskuti
nėmis ir liepos mėn. pir
momis dienomis ėmė 
keistis Chicagos lietuviš
kųjų kolonijų veidas. Vis 
nauji ir nauji veidai sutin
kami gatvėse, susibūri
muose. Į du didžiuosius 
įvykius — Laisvojo pa
saulio lietuviu IV tautinių 
šokių šventę ir Antrąjį 
Jaunimo kongresą lėktu- 

Nutraukdami tųneįtikė- vais, automobiliais ir ki- 
tinų žodžių potvynį, gali
me suprasti, ko norima 
iš jaunimo. Norima ver
giškumo, savęs atsižadė
jimo, savo problemų ni
veliacijos. Norima jauni, 
mą paversti savo agresy 
vios propagandos vergu 
ir klapčiuku!

Tikrai ne su tokiais 
"tėvelių" įpareigojimais 
susirinko Antrasis Lais
vojo Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas. Ir čia 
glūdi tas didžiulis lais
vojo ir už geležinės už
dangos prievartaujamo 
pasaulių skirtumas.

Sovietinėje valstybėje 
jaunimas yra propagan
dinės mašinos dalis. 
Laisvame pasaulyje lietu
vių jaunimas brandina
mas būti vydūnišku "sau 
žmogumi", jam leista 
puoselėti savo pasaulė
žiūrą ir kartu likti lietu
viu. (ps)

DR. JONO GENIO
LAIŠKAS SOSTINĖS

DIENRAŠTYJE
Washingtono dienraštis 

”The Evening Star” birž. 
29 d. įdėjo laiškų skyriuje 
dr. J. Genio atsiliepimą, pa
vadintą ”The Lithuanians

Vardas, pavardė

Adresas

DIRVA

Clevelando Grandinėlės ir Čiurlionio ansamblio šokėjai tautinių šokių šventėje. J. G arlos nuotrauka

Į Tautinių Šokių Šventu sugrįžtant... (1)

ŠVENTĘ PRADEDANT
JURGIS JANUŠAITIS

tomis susisiekimo prie
monėmis skubėjo jauni

Remember” (lietuviai atsi
mena). Pak omentavęs 
Smith Hempstone straips
nį, kuriame buvo pasakyta, 
kad reikia paklausti estus, 
latvius, lietuvius, vengrus 
ir čekus, kaip saldi yra 
draugystė su sovietų dikta
toriais, dr. Genys išskaičia
vo eilę sutarčių, kurias 
Lietuva buvo padariusi su 
Sov. Rusija ir kaip jas vi
sas rusai sulaužė, pasiųs
dami savo 1940. VI. 15 ul
timatumą. Jis pareiškė vil
tį, kad prez. Nixonas nepa
sidarys antrasis Chamberlai 
nas ir neparduos sovietams 
Centrinės ir Rytų Europos. 
Be to, ir pačiom JAV yra 
pavojus ir reikia atsipei
kėti, kol dar ne vėlu. ”šis 
kraštas yra per daug ge
ras, per daug gražus ir per 
daug brangus, kad būtų nu
vestas į pražūtį”, baigia 
laiškas. Dr. Genys tą laišką 
pasirašė kaip Lietuvių Ben
druomenės Washin g t o n o 
apylinkės pirmininkas. Jis 
dirba Marylando valst. uni
versitete ir yra labai veik
lus lietuvių ir amerikiečių 
respublikonų organizacijo
se. (bj)

dis. Prisimenama kovo
janti tauta ir didieji lais
vės simboliai Kudirka, 
Kalanta, kurie primena 
ir čia augančiam jauni
mui, kokia garbė yra būti 
lietuviu ir kad visada 
siektume gyventi laisvė
je. Prisimenami žuvusie
ji už Lietuvos laisvę ir 
tylos minute pagerbia
mas jų šviesus atmini
mas.

Eugenijus Ciuplinskas 
Kanados LB pirmininkas 
sveikina šventės organi
zatorius ir dalyvius, lin
ki sėkmės irprimenatau- 

matymo metų/štai iš Ang- tinę pareigą dirbti švie- 
lijos lietuvis susitinka 
Australijos lietuvę. Štai 
Pietų Amerikos jauni
mas spaudžia ranką Vo
kietijoje gyvenančiam 
jaunuoliui. Net susitiki
mas išspaudžia ašaras. 
O išgyvenimų, išgyveni
mų, rodos kalbos nieka
da nesibaigtų.... Ir tai 
šimtai tokių netikėtų 
scenų.

Bet čia pat ir didingoji 
Tautinių šokių šventė. Gy
vename jos išvakarėse. 
Liepos 1 d. oficialiai pra
dedama Laisvojo pasau
lio lietuvių IV tautinių šo-gentinos ir Petrui Bile- 

vičiui iš Brazilijos. Vai
niką padėjus, sodelyje ai
di Marija Marija gies
mės aidai. Tuo pačiu mo
mentu vainiką prie pa
minklo padėjusieji atsi
klaupia prie paminklo ir 
tris minutes drauge gie
dojo giesmę ir meldėsi.

mas ir vyresnieji iš viso 
laisvojo pasaulio— Euro
pos, Australijos, Pietų 
Amerikos, Kanados ir iš 
pačios Amerikos. O ko
kia pakili ir šventiška 
nuotaika. Visų dėmesys į 
artėjančius įvykius, į ku
riuos nukreiptos viso pa
saulio lietuvių akys ir į 
kuriuos daug vilčių deda 
ir pavergtos tėvynės sū
nūs ir dukros.

Ir kiek jaudinančių sce 
nų, kiek malonių susi
tikimų po daugelio neši

kių šventė, prie Žuvu
siems dėl Lietuvos lais
vės paminklo, Jaunimo 
centro sodelyje.

Trumpos bet iškilmin
gos apeigos. Atidaromą
jį žodį taria Šventės ko
miteto pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas pa- . „ 
žymėdamas, kad šie Jau- Ši jaunųjų scena sujaudi
nimo metai apvainikuoja 
mi Tautinių šokių šven
te, kad iškeliamas milži
niškų nuveiktų darbų v.ai 
nikas, kuriuo džiaugsis

$................
Auka

ČEKIUS RAŠYTI: Lithuanian World Youth Congress. 
Šią atkarpą drauge su savo auka malonėkite siųsti sekan
čiu adresu: Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York, 
N. Y. 10036.

Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso

užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga pinigų. 
Žemiau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir orga
nizuoti telkiniai, kurie iki šiol neturėjo progos prisidėti 
auka, bet yra jautrūs jaunimui, galėtų ją Užpildyti. Kiek
vienas doleris yra prasmingas kongreso sėkmei, dėl to 
kviečiame paskutiniųjų dienų talkon.

J. Garlos nuotraukaIš tautinių šokių šventės...

sesnei Lietuvos ateičiai.
Marija Baronaitė-Grėb- 

liūnienė, atvykusi iš Aus
tralijos, tautinių šokių 
specialistė, asistuojant 
Mariui Ressleriui iš Vo
kietijos ir Jonui Ciurki- 
nui iš Urugvajaus, užde
ga aukurą, simbolizuojan
tį lietuvių jaunimo degan
čią meilę savo tėvų že
mei.

Žuvusiems už laisvę 
pagerbti prie paminklo 
vainiką padeda Eglė Pau- 
liukonytė, asistuojant 
Juozui Deveikiui iš Ar

no dalyvius ir ne vienas 
braukė riedančias per 
veidą ašaras. Prie pa
minklo iškilmės baigtos 
Lietuvos himnu.
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nė minia užgriuvo Mari
jos aukš t. mokyklos au
ditoriją, kur įvyko užsie
nio lietuvių talentų kon
certas.

Programą atliko Mon
trealio jaunimo ansamb 
lis Gintaras, vadovauja
mas Z. Lapino. Ansamb
lis žaismingai sujungė 
mergaičių kvartetus, 
liaudies instrumentus, 
kankles, tautinius šokius 
į vientisą gražų koncer
tą, kuriuo publika gėrėjo' 
si. Ansamblis jaunatviš
kas, reprezentatyvus, ge
rai paruoštas, paliko žiū 
rovui malonų džiaugsmą.

Gražiai užsirekomen
davo kvartetas Rasa iš 
London, Ont., tai jaunos 
studentės, dainininkės su 
gitaromis, padainavo nuo
taikingų lietuviškų dainų.

Graži akimirka ir iš 
Vokietijos avykusiųjų. 
Muencheno tautinių šokių 
grupė, vadovaujama A. 
Grinienės ir Vasario 16 
gimnazijos - vadov. E. 
Pauliukonytės padainavo 
savo krašto dainą ir pašo
ko Vokietijos taut. šokių 
"batų muzikai" palydint. 
Kvietė aplankyti Vokie
tiją ir olimpiadą.

Publika susižavėjo ir 
Baltijos vyrų kvintetu, 
kuris gražiai užsireko
mendavęs įvairiuose Vo 
kietijos miestuose. Čia 
jis padainavo keletą, už 
širdies griebiančių, lie
tuviškų dainų, scenoje pa
sirodydamas dviem atve
jais ir su akordeono paly
da.

Pietų Amerikos jauni
mas iš Urugvajaus, nau
dodamas tautines juos
tas, pašoko rezginėlę, 
varkietį, malūnėlį, len
ciūgėlį pašoko grakščiai. 
Vadovavo grupei S. Sten- 
delytė. Grupę globoja 
kun. J. Giedrys.

Vakarui sumaniai, taik
liai programos dalyvius 
pristatydama, vadovavo 
Ž. Modestienė.

Dr. Leonui Kriaučeliū- 
nui, Šventės komiteto pir
mininkui, šokėjai įteikė 
dovaną, o jis padėkojo už
sienio jaunimui, kuris sa
vo darbu ir dalyvavimu 
praturtina ir šokių šven
tę.

A. Modestas, komiteto 
vicepirmininkas, rūpi
nęsis šio vakaro rengi
mu, padėkojo programos 
dalyviams, kiekvienam 
paspausdamas ranką, o 
J. Rudaitytė ir V. Kučai- 
tė juos apdovanojo rožė
mis.

Taigi, iškilmėmis prie 
paminklo Žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės ir šiuo 
gražiu, įspūdingu kon
certu ir pradedame Lais
vojo pasaulio lietuvių IV 
tautinių šokių šventę.



Nr. 54 — 4 DIRVA 1972 m. liepos 14 d.

Kent universitete profesoriaująs dr. JohnCadzov, (dešinėje), kurio motina yra lietuvė, daug rūpinasi 
kad Kent universiteto bibliotekoje būtų surinkti lietuvių spaudos rinkiniai, knygos ir laikraščių komp
lektai, kai kuriuos stengiantis mikrofilmuoti. Suvažiavusiems II PLJK atstovams jis aiškina apie tokių 
rinkinių išsaugojimo reikšmę. v- Bacevičiaus nuotrauka

rymas įvyks šįsekmadie- 
nį Toronte. Tretįjį PLJ 
Kongresą nutarta šaukti 
1975 metais Sao Paulo, 
Brazilijoje.

WANTED
GRADUATE AND REG1STERED 

NURSES
For all shifts. Full or part time. 
Small 42 bed Community Hospital 
located in Slanwood, Mich. 50 miles 
North of Grand Rapids, Mich.
2 weeks vacation after Ist year. Siek 
pay & hospitalization avarlable. Every 
other week end off.
Apply to — MECOSTA MEMORIAL 
HOSPITAL, Stanwood, Mich. (53-57)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

To work in resort area of Indiana for 
all services and all shifts. Good 
salary plūs shift differential for even- 
ing and night shift. Liberal Person
nel policies and fringe benefits. 
Apply call or write to — Director of 

Nurses
ORANGE COUNTY HOSPITAL 

Sandy Hook Rd. 
Paoli, Indiana 47454 

81^-723-281I
(50-56)

Jonas Jasinskas (kairėje), Hotel Croft Hali, OceanCity,savinin
kas ir Ocean City viešbučių prezidentas, su Mrs Baker, ponia Ja
sinskienė, ir Ben Baker, viešbučių ir restoranų sąjungos pobūvyje.

II PLJK Studijų Dienos
Apie 250 atstovų iš 

keturių kontinentų praei
tą savaitę, po pirmųjų po
sėdžių Chicagoje, liepos 
4 d. susirinko į Kent uni
versitetą tęsti II Pasau
lio Jaunimo Kongreso 
programos dalį.

Jei studijų savaitės ati
darymas buvo viešas,tai 
į kitos dienos posėdžius, 
kur buvo diskutuojami 
įvairūs klausimai, nei 
publika, nei spaudos at
stovai nebuvo įsileidžia
mi ir Dirvos fotografas 
V. Bacevičius buvo stu
dijų vadovybės nemanda
giai pasitiktas.

Studijų dienų iškilmin
gam posėdžiui vadovavo 
II PLJK programos komi
sijos pirm. dr. Algis Nor
vilas. Posėdį atidarė LB 
Ohio apyg. atstovas Pau
liu Alšėnas. įnešus JAV 
ir Lietuvos vėliavas, in- 
vokaciją sukalbėjo kun. 
K. Pugevičius iš Balti
morės.

Po dr. A. Norvilo pa
sveikinimo į susirinku
sius žodį tarė Kent uni
versiteto prezidentas 
prof. Glenn Olds, palin
kėjęs lietuviams sulaukti 
laisvės, kaip yra laisva 
Amerikos tauta, tą dieną 
švenčianti savo nepri
klausomybės šventę.

Clevelando miesto vie.

šųjų įmonių direktorius 
inž. Raimundas Kudukis 
sveikino atstovus Cleve
lando miesto mero Ralph 
Perk vardu, kuris dėl įsi
pareigojimų dalyvauti lie 
pos 4 d. iškilmėse Cleve
lande, negalėjo atvykti.

Po to buvo pristatyti 
aukštieji universiteto pa
reigūnai ir svečiai.

Antroje programos da
lyje pasirodė Grandinėlė 
su tautiniais šokiais,ku
rie jaunimo buvo entuzi
astiškai sutikti nesibai
giančiais aplodismen
tais.

Studijų dienų vadovybę 
sudarė: pirm. dr. Algis 
Nenortas, komendantas 
Stasys Rudis,administra. 
torius Vytautas Narutis; 
kiti nariai darbuotojai 
bei talkininkai: Teresė 
Neimanaitė, Viktorija 
Lenkauskaitė, Vytautas 
Žagarskas, Vladas Žu
kauskas, Laima Nainy- 
tė, Rimas Aukštuolis, Bi
rutė Balčiūnaitė, Roma 
Jasinevičiūtė, Nijolė Sta- 
kauskienė, Onilė Vaitku
tė, kun. A. Saulaitis.

Šiose studijose, kurios 
pasibaigė liepos 8 d. buvo 
priimti nutarimai (jie 
bus spaudai duoti vėliau) 
ir atstovai išvyko į sto
vyklą Kanadon.

II PLJ Kongreso užda-

JASINSKO VASARVIETĖJE GALIMA

APSIDRAUSTI NUO LIETAUS

Kun. K. Pugevičius skaito invokaciją II PLJK studijųdienų atida
ryme Kent universitete. PrievėliavosI.Stanaitytė(Kanada),K. Slot 
kus (Kolumbija), J. Reisgytė(Australija). Dešinėje E. Rasgaitytė ir 
P. Alšėnas. V, Bacevičiaus nuotrauka

Dalis publikos studijų dienų atidaryme Kent universitete. Iš kai
rės Gražina ir Raimundas Kudukiai, Ona Jokūbaitienė, dr. Edmun
das ir Milda Lenkauskai ir Kent universiteto prezidentas prof. dr. 
Glenn Olds. V. Bacevičiaus nuotrauka

Iš studentų diskusijų Studijų dienose Kent universitete,
V. Bacevičiaus nuotraukos

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New 
Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais vandenimis 
kainuoja tarp 45 dol. ir 60 dol. savaitei dviems asme
nims. Šeimyniška nuotaika, švarus ir rūpestingas pa
tarnavimas. Atidari nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 
pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

Eugenija ir Jonas Jasinskai
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avel.,

Ocean City, N. J. 08226

Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221
Area Code 609

Kurortiniame Ocean 
City, N.J., mieste gyvena 
Jonas Jasinskas. Jis ten 
įsikūrė nuo 1948, turi 
Croft Hali viešbutį, kur 
sustoja vasarotojai, tu
ristai.

Įsitraukė į vietinę vers 
lininkų veiklą. Tris ter
minus buvo viešbučių, 
motelių ir restoranų są
jungos pirmininku. Kovo 
mėnesį, tos draugijos pir
mininkui James McElgin 
pasitraukus iš pareigų, 
direktorių taryba pirmi
ninku vėl išrinko Joną Ja- 
sinską.

Ta proga aprašė jįlaik- 
raščiai ir pažymėjo, kad 
jis yra lietuvis, baigęs 
teisės mokslus Kaune, ka
ro mokyklą, buvęs lakū
nas, buvęs Lietuvos dip
lomatinėj tarnyboj. 1939 
jis buvo paskirtas į Lie
tuvos konsulatą Chicagoj. 
Bolševikam užėmus Lie
tuvą, jis perėjo įviešbu- 
čių verslą. Tvarkė vieš
bučius Michigan, Miami 
Beach, Fort Lauderdale, 
Hillsboro Beach ir Pom- 
pano Bieach. Nuo 1948 
tvarko Croft Hali viešbu
tį. Viešbučio adresas: Ho
tel Croft Hali, 601 At
lantic Avė., Ocean City, 
N.J. 08226. Tel. (609) 
399-9871.

Jis prisidėjo ir prie 
programos, kuri apdrau
džia per atostogas nuo lie
taus. Ši apdraudos pro
grama veikia tikSo. Jer
sey vasarvietėse. Yra du 
apdraudos planai, pri
klausą nuo lietaus. Gali 
dienai apsidrausti 25, 50, 
75 dol. Mokestis skirtin
gas. Jei pasirinksi, kad 
per dieną prilis vieną ket
virtį colio, tai mokėsi 
daugiau; jei pasirinksi, 
kad prilis tik dešimtą da
lį colio, tai mokestis ma
žesnis.

Ocean City mieste vir- 
šum Music Pier įtaisė 
tam tikrus aparatus, ku
rie matuoja kritulius. Pa
gal tuos matavimus moka 
ma ir apdrauda.

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
Immediate opening on first 
shift, good starting rate and 

excellent fringe benefits.

Apply in person 
THE 

CYRIL BATH 
CO.

Aurora and Solon Rds. 
Solon, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(50-56)

FOREMAN 
(WORK1NG)

For screw machine company. 
Mušt have ability and capable of 
running entire department. Steady 
work for quaiified man.

Apply in Person
THE MILL1NGTON SCREW 

PRODUCTS CORP. 
8210 S. Statė Rd. 
Millington, Mich.

Approx 28 Miles N. E. of Flint
(50-56)

WANTED
EXPERT DIE MAKER
To work in Sunny Florida 

Mušt be able to make laminatidn 
steel dies himself from start to finish. 
Excellent high pay for the right man, 
and steady work.
ATLANTA GENERATOR CO. 

1871 SOUTH PARK RD.
HALLANDALE, FLA. 33009 

(53-55)

EXPERIENCED
INJECTION MOLDING 

FORMAN
Needed for 2nd ,hlfl operation mo- 
dern facilities. Steady work.

DYNA-DAY PLASTICS
1451 E. 9 MILE RD. 
HAZEL PARK. MICH.

(53-55)

LIVE AND WORK ON THE 
SHORES OF LAKE MICHIGAN 

Opportunities for experienced
IST CLASS

MOLD MAKERS
Mušt have experience to build alų- 
minum zinc and plaslic precision 
die east molds, and have job sh<»p 
experience.Steady work with growing 
company. Paid holidays, insurancc, 
vacation 8c Christmas bonus.

Apply or call
LINCOLN ENGINEERING CO.
16750 Lincoln Rd. (U.S. 31) 

Grand Haven. Mich.
616-842-6399

(51-57)

f GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS
VILOJE

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.

'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.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 24 d. iki RUG
SĖJO 15 d. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis tiesiai j vilą AUDRONĖ adresu: JANSONAS 
— AUDRONĖ, P. O. Box 424, OSTERVILLE, MASS. 
02655. Tel. (Area 617) 428-8425.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių virome I.al.e George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš-gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS1 NEMOKAMAI; nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdienines išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai i. įvairios valtys— irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. I« Ncw York Thruway Exit 24, 1 
Northu av 87 iki Lake George Village; 1S ten 9N keliu Tmyl. j Šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. latdose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMONO POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071



1972 m. liepos 14 d.

■ REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABASj

VALIO JUBILIEJAU! Čia priėjo

neklydome.

šis Pogrindžio numeris jubiliejinis. 
Jau dvidešimt ketvirtą kartą, mielieji skai
tytojai, randate Dirvoj Pogrindžio tekstą. 
Pogrindjs sulaukė garbingo amžiaus — 
mums sukako dveji metukai! Turime teisę 
įsmeigti į gimtadienio pyragą dvi žvaku
tes ...

Per tą laiką Pogrindis atsidavusiai 
bėgo greta didelių (kaip kalnas) įvykių 
ir greta mažų (kaip pelė) įvykėlių, vis

būdamas įsitikinęs, kad pelė gali pagimdyti kalną. Ir

Su visomis mūsų visuomenės frakcijomis išlaikyti 
briliantiški santykiai: Su jaunimu (nes netraukiame per 
dantį barzdų), su senimu (nes negriauname iliuzijos, kad 
Metmenys yra jaunųjų organas), su Gimtuoju Kraštu 
(nes neįkyrime, prašydami privilegijuotų vizų su leidi
mais lankyti kolchozus), su liberalais (nes neužginčija
me jų tradicijos užrėkti jiems priešingas nuomones), su 
pažangiaisiais (nes respektuojame Bimbos ir Jokubkos 
materialiai apsimokantį pomėgį būti lenininiais atžaga
reiviais), su veiksniais (nes mus džiugina jų permanen
tinės pastangos ieškoti, kaip grybų Sacharoje, modus 
vivendi formulės), su spaudos žmonėmis (nes jie su kau
pų teikia deimančiukų Spaudos skilčiai), su redakci
jomis (nes neprotestuojame, kada ”pasiskolina” Pogrin
džio medžiagą be nurodymo šaltinio, įskaitant čia ir Gim
tąjį Kraštą) ...

Pav. Pogrindžio anekdotas apie pasivaikščiojimą Vil
niaus gatvėmis — Lenino, Gogolio, Puškino, Kutuzovo — 
apibėgo daugelį leidinių. Tėvynės labui!

Pogrindis turėjo ir turi briliantiškus santykius su 
savo skaitytojais. Dėkojame už laiškelius. Kviečiame ra
šyti.

Jubiliejinio amžiaus sulaukęs, Pogrindis norėtų jaus
tis stiprus ir išmintingas. Dvi žvakutės ant gimtadienio 
pyrago nušviečia plačius akiračius, kur smagu švaistytis 
žvilgsniais. Bet... vienas dalykas temdė mums jubilie
jaus džiaugsmą: dvejų metų vaikučiai dar neturi išmin
ties dantų! Tokia opi problema!

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Nesukite galvos dėl išminties dantų. Idėjinei ko

vai pakanka ilčių.
Mes pažiūrėjome į Akiračių buldogą ir patenkintai 

pritarėme Kadžiulio tvirtinimui.
Valio, Jubiliejau!

Bambų temomis
Kalbėdamas apie atomo bombą 

H.A Kissinger stebėjo pilvo šo
kėjos bambą. (Time, birželio 12).

Neberūpi atomo bombutė, 
stebint šokėjos bambutę...

Ir Vokietijoj bambos
KARSRUTIE. — Įvykus bom

bų. sprogimams Miunchene, , 
Augsburge, Frankfurte ir Kari“ 
ruhe, Federalinės Vok1-” 
publikos vid’";
tari-’"

Tas pat Gimtasis Kraš
tas vagia Dirvos karika
tūras. ***
kad viename lenkiškos 
išeivijos laikraštyje įdė
tas toks žemėlapis:

Ir Naujienos, Nr. 122, rašyda
mos apie bombas, nukrypo į 
bambas.

Ar žinote,
kad Gimtajame Krašte 
A. Gaidys pasmerkė 
Naujienas už tai, kad dien 
raštis neįdėjo J. Gaigalo 
straipsnio?

***

kad Gimtasis Kraštas 
paskelbė, kad Dirva lei
džiama ALT doleriais?

DIRVA

Kadžiulis
ir tarė

— Ar Ciceroje sukrei- 
vėjo jau pažvalgos į bol
ševikinius kvislingus?— 
paklausė susirūpinęs 
tautietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Pasikalbėk su Krei
vėnu.

***
. — Ar kvislingai moka 

mums, kaip sirenos,gra
žias daineles padainuoti? 
— paklausė susirūpinęs 
tautietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Pasikalbėk su Dai- 
nausku.

***
— Ar daug mūsų tarpe 

besąlyginio bendradar
biavimo šulų? —paklau
sė susirūpinęs tautietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Pasikalbėk su Šu- 
laičiu.

***
— Kas čia mums tą 

bendradarbiavimą paza- 
latina? — paklausė susi
rūpinęs tautietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Pasikalbėk su Zala- 
latoriųm.

SPAUDOS
VERPETUOSE

LIETUVAIČIŲ IŠLAISVINIMAS

Kai kurios moterys tik tada 
bus laimingos, kai galės jeigu 
jau ne savo prigimtį pakeisti, tai 
bent matyti savo vyrus begimdan 
čius bei namų ruošos darbus at
liekančius.

Išeivių atžala 
Tėviškės Žiburiai, Nr. 23.

BARZDŲ SEGREGACIJA

Į sekančius jaunimo kongre
sams sušaukti komitetus tokių ne- 
beįsileisti, nes į tokias gauruo
tas beždžiones yra gėda žiūrėti, 
o dar didesnė gėda juos parodyti 
kitataučiams.

LJ.B. 
Nepriklausoma Lietuva,, N r. 1298

IŠ "MOKSLAS, MENAS IR 
LITERATŪRA" TEKSTŲ

Išsireiškimai "aba-zaba" ir 
"aba-riba", kuriuos aš mėgstu, 
pasidarė labai reikšmingi. Juos 
betardamas jaučiuosi tvirtas — 
glūdi kaž koks mistinis ar miti
nis svoris, kai pirmadienio rytą 
pasirodo bosas, aš jam sakau 
"Aba-zaba". Jis rimtai atsako 
"Aba-riba".

Pr. Visvydas 
Draugas, Nr. 107

APIE H. NAGį

Jis "N.L." puslapiuoseprana- 
šavo, kad ateities Lietuvoje mū
sų žmonės "nešliaužios" aplink 
bažnyčią (tai maldos išjuoki
mas), kad jie nebučiuosią kuni
gams rankų ir nebeatiduosią 
jiems savo kruvinu prakaitu už
dirbtų pinigų (tai ateistinė dema 
gogija kunigams suniekinti!)

P. Stravinskas 
Tėviškės Žiburiai, Nr. 23.

ATRADO PASKAITININKĄ

Detroite trėmimų minėjime 
pagrindinis kalbėtojas buvo p. 
Dayle Martin... Jis savo kalboje 
išsireiškė, kad tokiems trėmi
mo minėjimams nepritariąs.

A. Miežis 
Naujienos, Nr. 141

LF vietos komitetai bei įgaliotiniai prašomi 
pranešti savo apylinkių pastaruoju metu miru
siųjų narių vardus ir pavardes. Prašoma neatidė
liojant pranešti jų naujus adresus.

LF

šv. Kazimiero kapinių administracija skelbia 
konkursą patvariems dviratininkų lenktynių ta
kams išlieti. Priimami pasiūlymai piknikų sta
lams ir suolams.

NENUSAKE PRIEMONIŲ

Norisi dar priminti, jogmiglai 
ar rūkui paleisti nereikia nuo
dingų dujų. Yra taiklesnės ir 
paprastesnės priemonės.

St. Meringis 
Draugas, Nr. 119

RUOŠIA DVIRATININKŲ 
RUNGTYNES?

Prie šv. Kazimiero kapinių {va ■ 
žiavim'o vartų esąs užrašas,kad 
kapinėse gali važinėti dvirati
ninkai.

Naujienos, N r. 120

kad Melvino R. Lairdo 
vadovaujamas JAV ka-
riuomenės žemėlapių ins
titutas išleido naują ka
rinį žemėlapį, kur Pabal
tijo valstybių nėra? Jos 
įjungtos į Sovietų impe
riją. ***
kad Vasario 16gimnazi
joje prie brandos egza
minų prileido tik tris mo
kinius? Vienas egzami
nus išlaikė, du neišlaikė. 
Vieno absolvento parengi
mas aukomis kainuoja 
netoli šokių šventės biu
džeto.

KAI BIUDŽETAS NESUEINA...

— Pone, mūsų sūnus yra profesorius, o mes 
pensininkai.

— Jūsų sūnus priklauso prie jaunimo, jo nega
lima trukdyti dėl aukų. Tai jūs privalote aukoti 
PLJK biudžetui galą su galu suvesti.

Nr. 54 — 5

Benešant laisvės liepsną į tolimą ateitį...

Aušrelė Ličkutė

JŪRATĖ IR KASTYTIS
Baladė Chicagos motyvais

Chicagoje gintaro rūmus pastatė 
Tuos rūmuos gyveno Danutė - Jūratė

Ten menės banaitiškais tonais skambėjo, 
O kriauklėtos sienos, lyg ledas, blizgėjo. 

Aplinkui vaidenosi jūros miražai. 
Languos gi žėrėjo Valeškos vitražai.

Ten Meringis matė net Indijos meną,
Ir Burmos kepurę, ir radžų sutaną. 

KuČiūnas, nužirklinęs operos dalį, 
Ten gujo iš teksto Kastyčio tėvelį.

Ir verkė ant laivo parimus Aldona, 
Praradusi meilę pagal kamertoną.

Juk buvo dalykas iš tikro negeras: 
Į rūmus įsmuko nenuorama Baras!

Įsmuko su naginėm, žvejo striukele,
Lyg kaime į svirną paerzint mergelę. 

Pamatė Jaunutis tokius nedorumus 
Ir trenkė perkūnais per gintaro rūmus.

Ir rūmų iš karto tarytum nebūta —
Alantas tik matė plazdenantį skutą. 

O Pilka, nutvėręs skeveldrą nemažą, 
Tik žibt! paskutinį iškūlė vitražą.

Neliko skoloj Valeška už tą veiksmą
Ir pasiuntė Meringiui "asilo" keiksmą...

Ir nūn nėr ramybės, vis dunda perkūnas — 
Ir vis tuos perkūnus spausdina Bradūnas!

EGZODO POETAI 
KOLABORANTAI

Aplinkui vien smėlis, o jie au
ga ir žydi raudonais erškėčių žie
dais.

K. Bradūnas
Draugas, N r. 142

VALSAS TRĖMIMŲ MINĖJIME

Detroite baisaus birželio minė
jime.. sekė Windsoro mergaičių 
kvarteto Aušros vaisiniai nume
riai ir solo akordeonu,

S. šimoliūnas 
Naujienos, Nr. 142

PATRAUKLI TEOLOGIJA
... rugpiūčio naktimis Mergai

tės kūno teologija ir Gelsominos 
meilė...

A. Nyka-Nyliūnas
Draugas, Nr. 101

DAILĖS PARODOS ATRAMA

Parodai draugiškos šilumos 
suteikė ir gerai paruoštos vai
šės.

L. Andriekus 
Darbininkas, Nr. 22

BE DĖMESIO ŽMONAI

Jo (V. Vizgirdos) portretuose 
nėra išdailintų bruožų (net ir 
žmonos portrete).

Lietuviai Amerikos Vakaruose
Nr. 6.

PAGAL SENUS PAVYZDŽIUS
1930 metais S. Kapnys parašė 

novelių rinkinį "Žmogus be vei
do".

1971 metais J. Grušas parašė 
prozos rinkinį "Žmogus be vei
do".

1961 metais A.Baronas parašė 
eilių rinkinį "Trejos devyne- 
rios".

1972 metais T. Tilvytis pasi
rodė su rinkiniu "Trejos devy- 
nerios".

1958 metais K. Ostrauskas pa
rašė pjesę "Kanarėlė".

1972 metais Gansinauskaitėpa 
rašė novelę "Kanarėlė“.
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Sovietu atstovybės pareigūnas prižiūri 
bolševikuojančius Amerikos lietuvius

Bolševikuojantieji 
Amerikos lietuviai, ge
rai prakutę materialiai, 
įstengia leisti laikraš
čius Laisvę ir Vilnį. Bol- 
ševikuojančios organi
zacijos : Lietuvių Litera
tūros Draugija ir Lietu
vių Darbininkų Susivie
nijimas yra atrama, į ku
rią remiasi tie laikraš
čiai. Formaliai, šių orga
nizacijų nariai ir sudaro 
tų laikraščių prenumera
torių masę.

Amerikos laisvių glo
bojami, bolševikėliai 
stengiasi teikti Vilniai 
ir Laisvei neva ideolo
ginių leidinių pobūdį. Bet 
ta "ideologija” yra bal
tais siūlais susiūtas bė
gimas koja kojon ir pė
da pėdon su Maskvos čiau
duliais. Vilniaus kvislin
gai skubiai pagauna Mask
vos čiaudulius ir tučtuo
jau paveikia tų laikraščių 
"ideologinę" liniją.

Kiekviename vidaus ar 
užsienio politikos ma
nevre, mažiausiame po

JOB SUPERVISORS
CREW FOREMEN
FIELD TECHNICIANS
LINEMEN
Sylvoiila Technical Systemi, Ine., hm open'mji for mporioncei CATV 
Penoimel liited obovo to work in variovs locotiom in Northeast, MW- 
MII, and Mid-weit U.S. Top wogei plvi w«ekly per diem. Muit be free 
to troeol.
Pinate telephone COllECT, Mr. D. Georgei, Sykania Technicol Syitems, 
Ine., Wolthom, Moti. Tel.: (417) 890-9200, Ext. 131.

^13 SVLVANIA
INCORPORATED

An Equa( Opporiunify Employer M/F (50*54)

TRANSPORT OPERATORS 
Full or Part-Time

Mušt have 2 years’ over-the-road experience and be at least 
23 years of age. For appointment call Paul M. Ray,

AKRON 929-1851 
CLEVELAND 659-6171 

WEEKDAYS 9 A. M. TO 4 P. M.
CONSOLIDATED FREIGHTVVAYS

LOCATED BRECKSVILLE RD. 
RICHFIELD, OHIO

We Welcome Applicants From AU Races
(53-56)

6845 SO. VVfiSTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
—»» M "VI1" v v

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

sūkyje, Laisvės ir Vil
nies dirigentai skuba 
skelbti tokias mintis ir 
teikti tokias informaci
jas, kurios naudingos 
maskvinei politikais Jie 
rūpestingai renka žinias 
iš amerikinio gyvenimo, 
kurios žemina Ameriką 
ir pasigardžiuodami į 
dausas kelia sovietinės 
politikos "išmingingumą 
ir naudą darbo klasei".

Piktnaudodami Ameri
kos laisves, jie turi ypa
tingai artimus ryšius su 
sovietiniais propagandis
tais, kurių bolševikai pri
veisė okupuotos Lietuvos 
spaudos darbe. Šie pri
rašo jiems probolševiki- 
nių straipsnių. Skubaus 
melo reikaluose, kaip bu
vo su R. Kalantos susi
deginimu, okupuotos Lie
tuvos bolševikai siuntė 
taip vadinamas "kable- 
gramas", kad tik suskub
tų suklaidinti savo me
lais laikraščio skaityto
jus.

Tie faktai rodo, kad

Laisvė ir Vilnis tapo pa
prasčiausiais lietuviš
kųjų kvislingų garsiakal
biais Amerikoje. Tos tak
tikos griebiasi Maskva 
ir kitų Amerikos mažu
mų tarpe. Subsidijomis 
jie pagauna kitakalbius 
Amerikos leidinius, še
ria jų redaktorius, vežio
ja juos į "kilmės kraš
tus", kelia jų partinįpres- 
tižą ir, patogiai įsodinę 
į savo kišenę, liepia 
jiems klusniai įsijungti 
į maskvinių goebelsų ei
les.

Maskva nori kontro
liuoti visas išeivijas, ku
rios kilusios iš jos už
grobtų teritorijų. Čia įei
na gudai, ukrainiečiai, 
moldavai, kazachai, kau
kaziečiai, baltieji rusai, 
ir, aišku, pabaltiečiai. 
Tad Laisvė ir Vilnis yra 
tos plačios mašinerijos 
dalelės. Jeigu kolūkie
čiams ir pritrūksta rub
lių, propagandiniam apa
ratui užsieniuose Mask
vai svetimos, kietos va
liutos nepritrūksta. Išei-
vijų kontrolė ne pigus dar
bas. Tačiau tas reikalas 
Maskvai gyvybinis. Ji 
nori stipriai laikyti išei
vių visuomenę savo na
guose. Be bolševikuojan- 
čių išgamų tai būtų neį
manoma padaryti. Todėl 
bolš evakuojančių leidinių 
redaktoriai, Maskvos re
miami, taip stipriai sė
di savo kėdėse. Kitų iš- 
eiviškų leidinių redakci
niai kolektyvai ir pavie
niai redaktoriai laikas 
nuo laiko pasikeičia, bet 
Laisvės ir Vilnies re
daktorių kėdės stiprios. 
Jos įcementuotos į Mask 
vos nulietą betoną. Tik
tai mirtis gali išversti 
Maskvai ištikimą redak
torių iš jo sosto. Apsi
supę keletą dešimčių ko
respondentų iš paskirų 
vietovių, tie leidiniai su
geba verstis ir sudaryti 
vietos laikraščio iliuzi
ją-

Maskvai svarbu, kad 
"ideologinė" tokių leidi
nių prigimtis nesušlubuo 
tų. Netgi ir bo Iš evakuojan
čių lietuvių tarpe buvo 
daug "sklokų", nuokrypų 
į trockizmą. Maskva tik
rai bijo, sakysim, kad 
Andrulis, Jokubka ar 
Bimba nepalinktų į tito- 
izmą ar maoizmą.

Tokios "ideologinės" 
priežiūros misijos pa
vestos Sovietinės Rusi
jos pasiuntinybės štabui. 
Tų pačių leidinių neat
sargūs prasitarimai ge
rai išduoda paslaptį. 
Kaip taisyklė: svarbes
nieji bolševikėlių paren
gimai aplankomi Sovieti
nės ambasados Washing 
tone pareigūnų. Vos su
skubo Laisvės dalininkų 
suvažiavimo dalyviai sės
ti prie banketo stalo, tuoj 
atsiranda ir šnipas lietu
vių reikalams, Edmun
das Juškys. Pasak laik
raščio (Laisvė Nr. 31), 
šis Edmundas Juškys 
"pietų dalyvius gražiai, 
entuziastiškai pasveiki
no".

Šiame suvažiavime bu
vo dalyvių pasisakymų, 
diskusijų, netgi abejo
nių pareikšta. Sovietai, 
per E.Juškį, turėjo 
"first hand" informacijų. 
Šitaip, Amerikos lais
ves piktnaudodamas šis 
Juškys, įsmunka į seki
mą, į kitos valstybės vi

suomenę. Ar leistų sovie
tai kuriam lietuviai, dir
bančiam Amerikos atsto
vybėje Maskvoje, vykti į 
Vilnių, į Kauną ir rinkti 
"First hand"informacijų 
bet kuria, jam parūpusia 
tema?

Kanadoje buvo sovietų 
šnipas Murnikovas, ku
ris, mokėdamas estų kal
bą, pradėjo perdaug ak
tyviai šliaužioti estų tar
pe. Jis pradėjo kurstyti 
estų visuomenės narius 
vieną prieš kitą. Atitinka
mi estų organai apskun
dė Murnikovą Kanados vy 
riausybei ir šnipas buvo 
išprašytas iš Kanados.

Juškio ir kitų jam pa
našių veikla, kaip ir Mur- 
nikovo, skirta sekti visos 
lietuvių išeivijos gyveni
mą. Atsirėmęs įbolševi- 
kuojančius, jis seka vi
sus. Ta veikla kursto 
lietuvius vienus prieš ki
tus. Tokia veikla užginta 
svetimos valstybės parei
gūnui. Mūsų savitarpio 
susitvarkymo organai ga
lėtų parinkti daug tokių 
diplomatinio imuniteto 
nusikaltimo faktų. Ed
mundas Juškys turėtų bū
ti išguitas iš Amerikos, 
kaip buvo išguitas Murni
kovas iš Kanados.

Edmundo Juškio įtar
tinai artimas bendradar
biavimas su bolševikuo- 
jančiais lietuviais auto
matiškai žeidža diploma
tinio imuniteto nuosta
tus .

Gal būt lietuvių išeivi
jos spauda, pagaliau,pa
stebės tą dalyką ir pla
čiau aptars savo skil
tyse. Edmundui Juškiui 
nėra vietos Amerikoje.

K. Liepūnas

LIETUVES GFWC
Nuo 1950 metų Lietu

vių Moterų Klubų Fede
racijos atstovės dalyvau
ja General Federation 
Women’s Clubs metinė
se konvencijose, kurios 
būna įvairiuose Ameri
kos miestuose. Pirmuo
sius žingsnius padarė Li
gi j a Bieliukienė GFWC 
konvencijoje Bostone. 
Nors jauna amžiumi, ta
čiau labai sumani laisvės 
kovotoja, Ligija, jau nuo 
tada pradėjo veikti ap
kiautusią laisvojo pasau
lio opiniją, kad trumpa-, 
regiai praregėtų, kad ap
kurtę išgirstų už geleži
nės uždangos šaukian
čiųjų balsą: "Laisvės Lie
tuvai, laisvės Lietuvai"

Po Ligijos sėkmingai 
LMKF reprezentavo Vin
cė Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė ir kitos. Mūsų dele
gatės sugebėjo iškelti 
LMKF vardą į tarptauti
nes aukštumas. Jų pa
sakytos kalbos, tautiniai 
rūbai, puošnūs gintarai, 
patraukdavo kitataučių 
dėmesį, išgarsindavo 
Lietuvos vardą. Kiekvie
ną kartą jos laimėdavo 
Lietuvos laisvinimo by
lai naujų draugų, GFWC 
tarptautinės konvencijos 
yra patogiausia vieta lie
tuvėms moterims viešai 
pasisakyti apie savo pas
tangas Lietuvos išlaisvi
nimo kovoje, priminti 
laisvajam pasauliui, kad 
sovietų pavergtieji kraš
tai trokšta išsilaisvinti, 
ir kad mūsų pareiga 
jiems padėti.

Šiais metais GFWC 
konvencija vyko birželio 
mėn. 5-9 d., Denver, Co- 
lorado. Lietuvių Moterų

Vienas alaus mėgėjas kitam
THE STROH BREVYERY COMPANY, DETROIT, MICHIGAN 48226

KONVENCIJJOJE
Klubų Federacijai atsto
vavo federacijos valdy
bos narė Aldona Čekienė. 
Jauna, energinga, susi
pratusi lietuvė, ji pui
kiai atliko LMKF atsto
vės misiją. Tūkstantinei 
tarptautinių organizacijų 
atstovių miniai, dalyvau
jant aukštiems Amerikos 
pareigūnams, kurių pami
nėtinas JAV Ambasado
rius Jungtinėse Tautose 
George Bush, reporte
riams, kviestiniams sve
čiams, mūsų atstovė pa
sakė kalbą, kurioje sumi 
nėjo rezistencinius įvy
kius Lietuvoje, okupuo
tos Lietuvos būklę, pa
vergtųjų pastangas išsi
laisvinti, prašė paramos 
lietuvių laisvinimo dar
bui. Iš kelių svetimtau
čių moterų organizacijų 
turima gerų atsiliepimų

Sakoma, kad A. Čekie
nės kalba buvusi gerai 
visų girdima, aiški ir įdo
mi savo turiniu. A. Le
kienė buvus užkalbinta pa
ties JAV ambasadoriaus 
ir ta proga Aldona jam 
įteikė savo kalbos nuora
šą ir LMKF leidinėlį. Jau 
gautas laiškas, kuriame 
ambasadorius asmeniš
kai dėkoja Aldonai užkal
bą, kurią jis dar kartą 
perskaitęs grįždamas na
mo. Nėra abejonės, kad 
šitokios pažintys yra la
bai reikšmingos lietu
viams.

Denver, Coloradokon- 
vencijon dar buvo nuvyku
si LMKF garbės pirmi
ninkė Vincė Jonuškaitė- 
Leskaitienė, kuri buvo 
pasodina už garbės sta
lo. I. Banaitienė



CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO ALT 
SUSIRINKIMAS

Informacinis Clevelando 
lietuvių organizacijų atsto
vų susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, š. m. liepos 
mėn. 16 d. tuoj po 10:30 
vai. šv. Mišių šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėje.

Darbotvarkėje: 1. Toli
mesnė veikla dėl padėties 
pavergtoje Lietuvoje, 2. Pa
vergtų Tautų Savaitės mi
nėjimas Clevelande, 3. ALT 
Skyriaus vidaus reikalai.

Organizacijos prašomos 
prisiųsti savo atstovus. Su
sirinkimas bus trumpas.

• Petrų ir jo sūnų inž. 
Raimundų Kudukius pa
sveikinti vardinių proga, į 
Petro Kudukio sodybų Cle
velande praeitų šeštadienį 
susirinko apie pora šimtų 
bičiulių ir pažįstamų.

Varduvininkus pasveikino 
Tėvynės Garsų radijo va
landėlės direktorius Juozas 
Stempužis įteikdamas visų 
susirinkusiųjų vardu dova
nėles.

Jis iškėlė Petro Kudukio 
nuopelnus, sugebėjusį, bū
nant našliu, išauginti ir iš
mokslinti sūnų Raimundą, 
kuris šiandien yra politinės 
karjeros aukštumoje — Cle
velando miesto viešujų 
įmonių direktorius.

Dirva iungiasi su geriau
siais linkėjimais Petrui ir 
Raimundui Kudukiams.

• Dr. Danielius Degesys, 
kurio straipsnius medicinos 
ir mokslinėm temom Dirvos 
skaitytojai turi malonumą 
skaityti, Dirvai paremti pa
aukojo 50 dolerių.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame ir tikimės, kad dr. 
D. Degesys, sugrįžęs iš atos 
togų, vėl duos seriją straip
snių medicinos temomis.

• Dail. Nijolė Palubins-. 
kienė su savo kūriniais da
lyvauja 35-je Ohio dailinin
kų parodoje nuo liepos 9 iki 
rugpiūčio 27 d. Massilon, 
Ohio, muziejuje.

• Jūros skautų 50 metų 
jubiliejinė stovykla įvyksta 
liepos mėn. 16-23 d.d. Ro
muvos stovyklavietėje, Ka
nadoje. Iš Clevelando vyks
ta j. s. D. Kižys, jūros skau
tų Klaipėdos Vietininkijos 
vadovas, ir keli jūros skau
tai.

• Lietuvių Namų statyba
pradėta ir akcijų įsigijimo 
vajus tęsiamas, šiomis die
nomis dr. N. ir G. Juškėnai 
įsigijo 4o akcijų už 1080 
dol. Z. Dučmanas sumokėjo 
likuti už pirktas 40 akcijų 
300 dol., V. Šenbergas Pi
lėnų tuntui nupirko 5 akci
jas už 135 dol., 2 akcijas 
įsigyjo J. Garla ir po 1 ak
ciją J. Miščikas, S. Idzelis

Praeitą sekmadienį, liepos 9 d. įvykusi Chio Lieuviy Gydytojų 
Draugijos išvyka - gegužinė į ”Caro‘s KOA of Medina" parką su
traukė daug svečių. Nuotraukoje grupė dalyvių su svečiu iš Austra
lijos dr. Kaunu. Stovi iš kairės: B. Steponis, dr. A. Butkus, dr. J. 
Skrinska, dr. V. Čeičys, dr. Kaunas ir dr. H. Ceičienė.

Š. Amerikos motery tinklinio rinktinė, nugalėjusi Upstart Volley- 
ball Club. Pirmoje eilėje iš kairės: Aušra Babickienė, Rita Cyvai- 
tė. Valdonė Žiedonienė. Antroje eilėje: Rita Jurkutė iš Chicagos, 
Eglė Giedraitytė ir Julija Staškūnaitė. J. Garlos nuotrauka

SPORTO POPIETĖ CLEVELANDE

Praeitą savaitgalįCle- 
velande viešėjo Austra
lijos lietuvių vyrų krepši
nio rinktinė. Ta proga 
Clevelando LSK Žaibas 
Naujos Parapijos salėje 
surengė sporto popietę.

Pirmos rungtynės bu
vo moterų tinklinis tarp 
Š. Amerikos lietuvių mo
terų tinklinio rinktinės ir 
Upstart Volleyball Club 
iš Columbus, Ohio. Tai 
gana stipri komanda, lai
mėjusi United Statės 
Volleyball Association 
Region 4 čempionatą ir 
neseniai šį regioną — 
Ohio, West Virginia, 
Kentucky ir Pennsylva- 
nia — atstovavusi Ame
rikos pirmenybėse, Salt 
Lake City, Utah. Colum
bus rungtynes pradėjo 
kaip tinka čempionams 
ir pirmą setą laimėjo 
15:11. Antras setas bu
vo yisai kitoks. Lietu
vaitės, pripratę prie pub. 
likos garsaus entuziaz
mo ir salės žemų lubų, 
nepadarę beveik jokios 
klaidos laimi net 15:3. 
Tas svečių, tačiau, ne- 
priglušino ir jos trečią 
jį setą vedė 7:2, 12:9;

ir O. Jarašiūnienė nupirko 
po 1 akciją J. Franceliui ir 
R. Franceliui.

OPEN HOUSE SUNDAY 
2-4

Large brick bungalow. 1 
bedroom down, 2 up. For
mai dining room. Large kit- 
chen with build in oven and 
range, dishwasher and dis- 
posel, l1/) baths, basement. 
2 car garage. Excellent con- 
dition. 18709 Kildeer Avė.

bet liet, rinktinė čia su
siėmė ir padarę 5 grei
tus taškus paėmė per
svarą 14:12 ir setą lai
mėjo 16:14. Dabar, turė
damos 2:1 savo naudai, 
lietuvaitės dar labiau at
sipalaidavo ir stipriais 
kirtimais, užtikrintu ser. 
vavimu ir gera užtvara 
ketvirtą setą laimi 15:10 
ir rungtynes 3:1. Gražių 
momentų rungtynėse ne
stigo, nors žaidimą ga
na trukdė salės žemos lu
bos. Už Š. Amerikos lie
tuvių rinktinę žaidė Auš
ra Babickienė, Rita Čy
vaitė, Eglė Giedraitytė, 
Julija Staškūnaitė, Val
donė Žiedonienė, visos 
iš Clevelando Žaibo ir Ri

Momentas iš tinklinio rungtynių. Kairėje žaidžia: R. Čyvaitė, A. 
Babickienė ir J. Staškūnaitė. V. Bacevičiaus nuotrauka

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
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

ta Jurkutė iš Chicagos 
Neries.

Antrose šios Sporto Po
pietės rungtynėse susiti
ko Clevelando Žaibo krep
šininkai su Australijos 
lietuvių krepšinio rinkti
ne. Pradžioje Žaibas ve 
dė 10:4, bet tas 10 buvo 
labai nelaimingas. Čia 
australiečiai puikiais 
Milvydo ir Jono Obeliū
no metimais prasiver
žia į priekį ir veda net 
21:10. Šio keletos minu
čių australų suspindėji- 
mo ir pakako sulaikyti 
Žaibą. Žaibiečiai nuo 
šio žaibiško smūgio ne
atsigavo ir pirmas kėli
nys baigėsi 50: 35. Ant
rasis kėlinys tebuvo tik 
keitimasis įmestais krep
šiais ir šis skirtumas iš
silaikė iki galo. Žaibas 
buvo kartą prisivijęs iki 
8 taškų skirtumo, o aust
ralai atsiplėšę 20-čia taš
kų, bet galutinas rezulta
tas liko 16 taškų skirtu- 
mu, 113:97 Australijos lie
tuvių rinktinės naudai.

Rungtynės gal buvo tru
putį per daug kovingos, 
turint galvoje, kad jos bu
vo draugiškos ir joks
čempionatas jomis ne
buvo nuspręstas. Abi ko
mandos padaro viso 45 
baudas, australiečiai 23, 
Žaibas 32. Svečiai tą iš
naudojo baudomis įmes
dami net 31 tašką. Pasku
tines minutes Žaibas jau 
žaidė tik keturiese.

Iš Clevelando Žaibo sa 
vo žaidimu pasižymėjo 
Leonardas Kedys, įme
tęs 35 taškus ir Gedimi
nas Puškorius, įmetęs 
30. Po mažiau taškų Žai
bui pelnė Romas Zylė 14, 
Šarūnas Stempužis ir Vai 
das Žiedonis po 5, Algis 
Motiejūnas 4, Vilius Jure
vičius 3 ir Vincas Gelgo - 
tas 1.

Australijos rinktinėje

Australijos rinktinės treneris Jonas Gružauskas ir Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos pirm. Jonas Tamošiūnas. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

LB Clevelando apyl. pirm. Jurgis Malskis sveikina Australijos 
rinktinės žaidėjus. V. Bacevičiaus nuotrauka

Momentas iš Clevelando Žaibo ir Australijos rinktinės krepšinio 
rungtynių. Į krepšį meta clevelandietis Gediminas Puškorius, to
liau matyti vilius Jurevičius ir dešinėje Australijos rinktinės žai
dėjas Algis Milvydas. J. Garlos nuotrauka

savo puikiu žaidimu išsi
skyrė Algis Milvydas — 
30 taškų. Gerai paširodė 
ir Jonas Obeliūnas — 23 
Saulius Karpuška — 22; 
Gintas ir Vytas Braždžio- 
niai sumetė po 10, Mindau, 
gas Mikalauskas 7, Pet
ras Obeliūnas 5, Valenti
nas Mačiulaitis 4 ir Algir
das Andrejūnas 2. Arū
nas Reivytis Chicagos 
rungtynėse susižeidė 
koją ir šiose rungtynėse 
nežaidė.

Prieš rungtynes tink- 
lininkės viešniomis iš Co 
lumbus įteikė po lietuviš
ką juostelę, o krepšinin
kai Australijos lietuviam 
padovanojo Clevelando 
Lietuvių Bendruomenės 

nupirktas dovanas — po
K. Karpi aus knygą Alpis 
su lietuviška Juostele.

Svečius sveikino Cle
velando Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas 
Jurgis Malskis, o svečių 
vardu žodį tarė Jonas Ta 
mošiūnas, Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėji
mo Sąjungos pirminin
kas.

Sekmadienį australie
čiai išvyko į Dainavą 
rungtynėms su Detroito 
Kovu. Po to jie vyks į To
ronto, Hamiltoną, Bosto
ną, Kennebunkport, Wa- 
shingtoną ir vėl atgal į 
Chicagą. Iš viso Ameriko 
je žais 12 rungtynių.

(rkb)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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



DIRVA
TAU TINĘS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos raštinė, 2606 West 
63rd Street, Chicagos, Illi- 
nois, bus uždaryta nuo lie
pos 10 d. iki liepos 24 d. 
Reikalui esant prašoma 
kreiptis į ALT sekretorių 
dr. Vladą Šimaitį, telef. 
436-7878.

• Dail. Juozo Bagdono 40 
metų kūrybinio darbo su
kakties proga, ruošiama jo 
tapybos kūrinių apžvalginė 
paroda. Paroda įvyks š. m. 
rugsėjo mėn. 9 ir 10 dieno
mis New Yorko Lietuvių 
Kultūros židinyje.

Parodą ruošia L. B-nės 
Vaižganto Kultūros Klubas.

EAST CHICAGO

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
ALT Sąjungos East Chi

cagos skyrius kiekvienais 
metais rengia tradicinę ge
gužinę žinomoje lietuvių va
sarvietėje Union Pier, Mich.

Gegužinė įvyks š. m. lie
pos 22 d. (šeštadienį), lie
tuvių kultūros namų salėje, 
Union Pier, Mich., prie Ber- 
rien gatvės.

Užkandinė ir baras pra
dės veikti nuo 4 vai. p. p., o 
šokiai prasidės 8 vai. vak., 
griežiant žinomam Ąžuolo 
Stelmoko orkestrui.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir maloniai praleisti vakarą.

Skyriaus Valdyba

LOS ANGELES

• Los Angeles ALT S-gos 
bei Tautinių Namų valdy
bos buvo susirinkusios po
sėdžiui A. V. Mažeikų na
muose, į kurį pasikvietė 
garbės svečiais čia viešėju
sius iš New Yorko žinomus 
veikėjus Emiliją ir dr. V. 
čekus.

Trumpu žodžiu svečius 
pasveikino A. Mažeika, už- 
girdamas E. čekienės didelį 
įnašą mūsų tautinei spau
dai, ypač didelis pasididžia
vimas jos parašytoji knyga 
”KAD JI BŪTŲ GYVA”, 
kurią išleido Vilties leidyk
la. šią knygą abi valdybos 
su parašais padovanoja šiuo 
metu sergančiam Tautinės 
Sąjungos pirmininkui dr. J. 
Jurkūnui, kuris yra ir Tau
tinių Namų antrasis vice
pirmininkas ; ta proga Emi
lija Čekienė irgi padarė 
knygoje gražų įrašą.

Tolimesnis šio susirinki
mo vairas buvo perduotas 
Tautinių Namų pirmininkui 
Broniui Dūdai, kuris gra
žiai vedė pasikalbėjimus 
įvairiais Tautinius Namus 
bei Tautinę Sąjungą liečian
čiais klausimais; daug ver
tingų ir išsamių žinių sutei
kė mielieji svečiai p. čekai, 
gyvai diskusijose reiškėsi
E. ir H. Balceriai, J. ir G. 
Raibiai, S. Waitek ir kt. Pa
sibaigus oficialiajam susi
rinkimui, dar ilgokai pasi
kalbėta įvairiais lietuvybę 
liečiančiais klausimais, pa
linkėta mieliems svečiams 

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos choras, vadovaujamas 
komp. B. Budriūno su solistais R. Dabšiu, G. čapkauskiene ir S. 
Baru išpildant meninę programą parapijos lietuvių dienos metu. 

L. Kanto nuotrauka

daug daug sveikatos bei 
ryžto ir toliau taip pat ne
nuilstamai darbuotis, mūsų 
kenčiančios Tėvynės labui.

(v. m.)

TOMAS V. MAŽEIKA
- ŽURNALISTAS

Tomas Vytautas š.m. 
birželio mėn. baigė Kali
fornijos valstijos uni
versitetą gaudamas ba
kalauro laipsnį iš žur
nalistikos. Jis buvo visą 
laiką u-to garbės sąra
šuose, itin daug pasižy
mėjo už straipsnius to u- 
to leidžiamam laikraš
tyje, už ką Tomas buvo 
apdovanotas tam tikru 
žymeniu - diplomu.

Tolimesniam mokslui 
tęsti aukštu pažymiu jau 
išlaikė egzaminus ir pri
imtas į Lojolos katalikų 
universiteto garsiąją tei 
šių mokyklą Los Angeles 
mieste.

Nuo pat vaikystės To
mas priklauso lietuvių 
jūrų skautams, šoko O. 
Razutienės vadovauja- 
moj tautinių šokių grupė 
je. Keletą metų mokėsi 
muzikos pas komp. B. 
Budriūną.

Tomas yra žinomų Los 
Angeles aktyvių visuo
menės veikėjų inž. Anta
no ir Vandos Mažeikų 
sūnus. Jo tėvelis yra 
ALTS-gos Los Angeles 
skyriaus valdybos, Lie
tuvių Bendruomenės Ta
rybos ir Tautinių Namų 
valdybos narys. Ponia V. 
Mažeikienė vietos ALT 
sekretorė, Birutininkių 
dr-jos valdybos narė, 
Dirvos korespondentė ir 
aplamai aktyvi tautinės 
veiklos darbuotoja. Tiki 
me, kad jaunasis Tomas 
taip pat eis ir toliau tė
velių pėdomis.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

MILLING MACHINE
Man to operate milling machine. mušt 
do own setup. 5 years experience, 
hours 7 to 3:30 p. m. Fully paid 
hospitalization and other benefits. 
Some overtime. Mušt be able to able 
to speak and read English.

Erickson Tool Co.
34300 SOLON RD. 

SOLON, OHIO 44139 
An ęicjual Opportunity Employer 

(50-56)

Iš ALT S-gos rytinio pakraščio skyrių suvažiavimo, Jvykusio J. ir E Sirusų sodyboje birželio 4 d. 
Suvažiavimą praktiškai organizavo Richmond Hill skyrius ir dalyvavo virš 40 asmenų. Ponai Sirusai 
ne tik užleido suvažiavimui savo sodybą bet ir visus gražiai pavaišino. Nuotraukoje tautininkų veikėjos 
ponios Sirusienė ir Bitinienė, o toliau matyti suvažiavimo dalyviai.

• Prel. Pr. Juro, lietuviš
kos knygos mecenatui, mi
nint 50 metų kunigystės ju
biliejų, rengiamas pagerbi
mas spalio 15 d. Bostone. 
Tam tikslui sudarytas ko
mitetas, kuriam pirminin
kauja prel. V. Balčiūnas, iš 
Putnam, Conn. Kiti komi
teto nariai: Antanas šku- 
dzinskas, Mykolas Subatis, 
Antanas Matjoška ir Anny 
Gagnon. Leidžiamos progra- 
mos-biografijos komisija: 
rašyt. Stasys Santvaras, 
Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjas Juozas Kapočius, LB 
Bostono apyl. pirm. A. Mat
joška, Vyčių veikėjai — 
Felicija Grendelytė ir Lon
ginas švelnys. Meninės pro
gramos komisija: Veronika 
Kulbokienė ir Juozas Vemb
rė. Bilietų Komisija: Kotri- 
na Namaksy, Feliksas Za- 
leskas, Aleksandras Čapli
kas, Stasys Griganavičius, 
Vincas Stanelis, iš Worces- 
terio ir Anny Gagnon. in
formacija rūpinasi Paulius 
Žičkus.

Visos organizacijos ir visi 
lietuviai prašomi prisidėti 
prie prelato pagerbimo.

Lietuvių Agronomų Sąjungos rengiamo leisti literatūrinio kūrinio nepriklausomos Lietuvos laisvės 
laikmečiu suklestėjusiam ūkiui atkurti, rėmėjai. Iš kairės: Vytautas Janulaitis, Antanina Vasiukevičie- 
nė, Juozas Vasiukevičius, agr. Salomėja Janulaitienė, agr. Juozas Sadūnas, dr. agr. Juozas Briedis, 
agr. Salomėja šagamogienė ir Kazė Briedienė. Iš jų flkin. A. ir J. Vasiukevičiai yra kūrinio mecenatai, 
paaukoję 500 dol. Sal. ir V. Janulaičiai—garbės rėmėjai — 200 dol. Visi kiti po $100.00. Nuotraukoje 
trūksta dar šių garbės rėmėjų: Irenos Šalčiuvienės, Marijos šalčiūnienės ir agr. Kazio Brenciaus.

Išteisimuoju kūriniu bus pagerbtas Lietuvos ūkininkas, minint trisdešimt dviejų metų tragiškąją Lie
tuvos pavergimo sukaktį. Rankraščiai laukiami iki š.m. gruodžio 15 dienos šiuo adresu: Lietuvių Agro
nomų S-ga, 7328 So. California Avė,, Chicago, III. 60629. Alekso Šeštoko nuotrauka

DETROIT
• Pavergtų Tautų Festi

valis ir šiais metais Įvyks 
už Cobo Hali prie upės lie
pos 14, 15 ir 16 d. Lietuviai 
rengiasi įruošti paviljoną 
su lietuviškais valgiais. 
Praeitais metais įrengtas 
teks paviljonas turėjo dide
lį pasisekimą. Įvairių tautų 
pasirodyme lauko scenoje 
liepos 16 d. dainuos Wind- 
soro mergaičių kvartetas, 
vadovaujamas Valės Taut- 
kevičienės.

Motorkada įvyks liepos 
15 d. Lietuviai renkasi prie 
Kirby ir John R gatvių.

• Algis Zapareckas yra 
pakviestas vadovauti tauty
bių skyriui šen. Robert P. 
Griffin perrinkimo komite
te. Lietuvių skyriui vado
vauti yra pakviestas Jonas 
Urbonas.

• Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos bažnyčią ir 
kultūrinį centrą pradėjus 
statyti parapijos visuome
ninių reikalų komitetas ren
giasi kertinio akmens šven

tinimo iškilmėms. Pradėjus 
statybą ir aukų plaukimas 
pakilo. Pasižadėjimais turi
ma $90,525.30. Iš tos sumos 
jau gauta grynais $58,252.- 
80. Į statybos fondą yra įsi
jungę: 273 parapijiečiai ir 
61 neparapijietis.

A. Grinius

EXPERIENCED
STEEL PLATE FITTERS 

Good working conditions. Fringe ben
efits and steady work.

Apply in Person 
ACUTUS INDUSTRIES INC. 

451 E. WILSON ST. 
PONT1AC, MICH.

(50-56)

EXPER1ENCED 
WELDERS 

Good working conditions. Fringe ben
efits and steady work.

Apply in Person 
ACUTUS INDUSTRIES INC. 

451 E. WILSON ST. 
PONT1AC. MICH.

(50-56)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MILLWRIGHTS 
AND 

ELECTRICIANS 
Permanent position. Mušt be avallable 
for all shifts. Excellent fringe ben
efits. Journeymen or eęuivalent.

Apply in Person 
CHAMP1ON SPARK PLUG CO. 

20000 Connor Avė., Detroit, Mich. 
313-891-4040

An Equal Opportunity Employer 
(50-54)

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai;
V. Augulis, Dayton .......... 3.00
J. Veselka, Evergreen Pk. 2.00
K. Puodžiūnas, Rochester 20.00
A. česonis, Philadelphia.... 3.00
J. Augaitis, Detroit............. 1.00
V. Janukaitis, Detroit...... 5.00
L. Sagys, Lyndhurst.......... 2.00
J. Žvirblis, Grand Rapids 27.00 
V. Jokūbaitis, Cleveland ••• 2.00 
LVS Ramovė, Rochester .. 5.00
B. Užemis, Phoenbc......... 2.00
D. Brazdžionis, L. A........7.00
J. Paršeliūnas, Brampton 7.00
E. Drukteinis, Dayton...... 10.00
A. Gruzdys, New Haven •••• 3, 00
V. Bitinas, Miami Beach ... 5.00
H. Kmitas, Los Angeles ... 10.00 
J. Latvys, Chicago........... . 1.00
A. Naujokas, Chicago......... 2.00
M. A ukštuolis,Cleveland...2.00
J, Merkys, Hartford.......... 1.00
S. Lungys, Dearborn.........3.00
ALTS Rytų 4 skyriai.......112.00
M. Rudzinskaitė, Canada 10.00
D. Adomaitis, Chicago..... 2.00
T. Palšis, Chicago ........... 5.00 
5. Bajorinas, Waterbury.... 2.00
J. Andrašūnas, Chicago .... 2.00
K. Kaulinis, Philadelphia .. 3.00
G. Kazlauskas, L. A.........10.00
J. Černius, Upland........... 3.00
W. Dautarus, Wickliffe... 3.00 
G. Žeberuvičius,Cleveland 2.00 
J. Skemundris, Pittsburgh 2.00
J. šlapelis, Clevland.......2.00
A. Rėklaitis, Chicago........7.'00
K. Dabrila, Chicago ............2.00
K. Girvilas, Chicago.........2.00
G. Alekna, Racine ••••••••••••• L00
D. Nasvytis, Conneaut....... 3.00
A. Mačys, DovnersGrove.,5.00 
A. Braškys, Sudbury.........7,00
A. Lauraitis, Willow

Springs........................ 2.00
N. Rastenis, Baltimore ..... 2.00
E. Stepą?, Cleveland ........ 5.00
T. Žiūraitis, Washington 12.00 
V. Apanius, Cleveland..... 7.00
M. Klimas, Brockton....... 3.00 
S. Vidmanus, Melrose Pk. 2.00
A. Baltrukėnas, Akron ...... 2.00
D. Liepas, Cicero...............2.00
V. Dabrila, Worcester ..... 2.00 
LB Waterburlo Apyl.......... 10,00
V. Pauža, Detroit................5.00
E. Vizgirdienė, Detroit.... 7.00
B. - Garlauskas, Cleveland 2.00 
S. Kašelionis, Chicago .... 2.00 
J. Juodis, Woodhaven ...... 2.00 
A. Budreckas, Chicago ..... 2.00
W. Bačiulis, Cleveland..... 6.00
J. Briedis, Lemont.......... 5.00
X. Y„ Philadelphia ........  50.00
A. Veliona, Baltimore...... 2.00
H. Kripavičius, Timberlake2.00
X.Y. Chicago......................2.00
V. Sakas, Cleveland.......... 10.00
J. Balbaus.Cleveland........5.00
A. Logucki, Inglewood........3.00
A. Pustelnikas, Chicago .... 7.00 
A. Kavaliūnas, Cleveland... 5.00
O. Naumanienė, Cleveland.. 1.00
E. Stepas, Parma...............15.00
V. Mažeika, Chicago.........2.00
D. Statkus de Rosales,

Venezuela ..............  7.00
J. Švedas, Elizabeth ...........2.00
V. Besperaitis, Cleveland .. .50

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

DRIVERS
Qualified to run on company 

equipment
also

TRUCK CONTRACTORS
48-State operation, two qualified driv- 
ers. '69 or newcr cab over twin screw 
diesel tractors. Pay 75 pct. Weekly 
settlements. Van type trailers fur- 
nished. Contractors earning up to 
$55,000 to $65,000 annually. Contact 
MIDWESTERN EXPRESS. INC., Fl. 
Scott, Kansas, (316) 223-2866.

(53-62)

OPERATING 
ENGINEER 

with first class refrig, and 3rd class 
stationary engineer lic. Full time 
per. job. Good vvages and benefits. 
Phone Vic. Borden, Wilson Dairy, 
5255 Tillman Avė.,, Detroit. Mich. 
(313) TY 5-6000._____________ (50-54)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos i e m o s — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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