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Lietuvoje mirė 
kalbininkas NIXONO TAKTIKA AR TITO VERTAS 

NOBELIO PREMIJOS?
Napalys Grigas

Š.m. liepos 14 d. Lie
tuvoje nelaimingai žuvo 
autokatastrofoje kalbi
ninkas Napalys Grigas.

Velionis buvo gimęs 
1896 m. vasario 7 d. Svy, 
denių sodžiuje, Kupiškio 
parapijoje. Kai tik 1917 
m. susiorganizavo Ku
piškio progimnazija, jis 
tuoj į ją įstojo mokytis, 
nors jau buvo suaugęs vy
ras ir normaliai nebeti
ko žemesnėms klasėms 
savo amžiumi. Bet tais 
laikais jaunimas, nežiū
rint amžiaus skirtumo 
entuziastingai veržėsi į 
mokslą ir klasėse sėdė
jo nuo 12- 20 m. jaunuo
liai. N. Grigas, baigęs 
Kupiškio vidurinę mo
kyklą, įstojo į Panevėžio 
mokytojų seminariją, ku
rią baigė 1925 m. Po to 
Kaune studijavo lituanis
tiką ir pedagogiką. Čia 
jis buvo uolus Jono Jab
lonskio mokinys. Iš Jab
lonskio jis išmoko siste
mingai dirbti lituanisto 
kalbininko darbą.

Kurį laiką velionis dės
tė lietuvių kalbą Taura
gės mokytojų seminari
joje ir Pasvalio komer
cijos mokykloje. Nuo 
1930 m. iki 1941 m. jis 
buvo "Lietuvių kalbos 
žodyno" redakcijos sek
retorius. Čia jis dirbo 
kartu su Juozu Balčiko- 
niu. Abu būdami labai 
kruopštūs lietuvių žo
džių rinkėjai, jie paruošė 
didžiojo lietuvių kalbos 
žodyno pirmuosius to
mus. Ir vėliau N. Grigas 
kartu su kitais ruošė 
šiam žodynui medžiagą. 
Jis didžiajam lietuviukai 
bos žodynui, kurio išėjo 
jau 8 tomai, surinko ke
lias dešimtis tūkstančių 
žodžių. Tai milžiniškas 
darbas, kurį atliko tylio
ji mūsų kalbos mokslo 
skruzdė — Napalys Gri
gas.

Be to, kartu su A. Ly. 
bėriu jis parašė "Dabar
tinės lietuvių kalbos žo 
dyną" (1954), parinko di
delę dalį teksto "Lietu
vių kalbos rašybos žody
nui" (1956). Rankrašty
je dar liko "Kalbos pa
tarėjas — leksikos ir tar 
ties netaisyklingumų žo 
dynas". Lietuvių kalbos 
temomis velionis gausiai 
rašė spaudoje ir specia
liuose kalbos žurnaluo
se. Jis mėgo ir litera
tūrą ir pats kūrė apysa
kas.

N. Grigo asmenyje Lie
tuva neteko darbštaus žo
dynininko ir ištikimo, ją 
mylinčio, sūnaus, kuris 
visą savo amžių paauko
jo lietuvių kalbos moks
lui puoselėti. Tik keista, 
kad šiam nusipelniusiam 
kalbininkui "Gimtasis 
Kraštas" tepaskyrė ma
žą kampelį ir parašė ke
turis kartus mažiau, ne
gu apie kaž kokią JAV lie 
tuvių "veikėją" S. Sasną. 
Bet, mat, Sasna siuntinė- 
jo dolerius komunis
tams, oproletaras N. Gri
gas neturėjo pinigų ko
munistams remti. Atro-

Nors prezidento Nixo- 
no taktika ir strategija, 
siekiant perrinkimo, pa
aiškės tik po respubliko
nų konvencijos, jau dabar 
aiškinama, kad jam te
reikia išlaikyti dabartinę 
daugumą. Žinia, jei jam 
pasisektų, kaip sklinda 
gandai, konvencijos metu 
ar po jos, bet dar prieš 
rinkimus, susitarti dėl 
paliaubų Vietname, jo 
šansai dar daugiau pa
didėtų, nors demokratai 
be abejo pradės aiškinti 
kad jis nudelsęs karą tik 
savo perrinkimo naudai. 
Dėl to galima būtų atsi
kirsti, kad prezidentas 
visą laiką norėjęs taikos, 
tik Hanojus su ja nesu
tikęs, vildamasis McGo- 
verno laimėjimo.

Stipriausias preziden
to koziris be abejo yra jo 
užsienio politika. Anot 
New York Times James 
Reston, jo drąsūs ėjimai 
užsienio politikos žaidi
me Nixoną visą laiką iš
laikė pirmuosiuose laik
raščių puslapiuose. Mc 
Governas tą vietą iš jo 
paveržė tik per savo vi
ceprezidento krizę, kuri 
tikrai nepadidino jo popu
liarumo.

Nelauktos paramos 
prezidentas susilaukė ir 
iš sovietų dalinio pasi
traukimo iš Egipto, kuris 
parodė, kad sovietams 
daugiau rūpi susitarimas 
su amerikiečiais negu po
zicijų Egipte išlaikymas.

Prezidentas naujos pa 
dėties Egipte neišnaudo
jo savo propagandai, ta
čiau to ir nereikėjo — 
tai visiems žinomas fak
tas.

Kaip įrodė Roosevel- 
tas, Trumanas ir Lyndon 
Johnson, prezidentas ves
damas savo rinkiminę 
kampaniją iš Baltųjų Rū
mų turi daugiau pranašu
mo. Nixonas tai dar kar
tą ir geriau įrodė.

Kad prezidentas apsi
sprendė laikytis ramios 
taktikos, teigia ir kolum- 
nistas Jack Anderson, pa
skelbdamas protokolo 
Baltuose Rūmuose įvyku
sio pasitarimo ištrau
kas. Ūkinė būklė, anot
prezidento esanti page
rėjusi. Stabdžiai inflia
cijai veikią. Jo vizitai į 
Maskvą ir Pekiną sumaži
no įtempimą pasaulyje, o 
nuolatinis kariuomenės 
iš Vietnamo traukimas tą 
karą daro mažiau aktu-

do, kad jis ir komunistų 
partijai nepriklausė, nes 
ant Sasnos kapo verkė 
ir LKP CK istorijos ins
tituto direktorius R. Šar
maitis, ir gausybė par
tinių pareigūnų, o kaip N. 
Grigą palaikojo — nė žo
džio.

Tebūnie Tau, Napaly, 
lengva Lietuvos žeme
lė, o Tavo nuopelnus dar 
būsimieji Lietuvos isto. 
rikai įvertins.

Stp. Vykintas

Prezidentas turi tokia persvarą, kad 

gali laikytis pasyviai

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
---------  4; 

aliu. Savo oponentų de
mokratų atžvilgiu Nixo- 
nas patarė laikytis san
tūriai, stengiantis neat-~ 
stumti tų, kurie šiais me, 
tais, nusivylę McGover-' 
nu, balsuos už jį, Nixoną. 

Žinia, Andersonu 100% 
pasitikėti negalima, ta
čiau išdėstyti motyvai už

Kissinger

Lietuvos
įvykus Romo Kalantos 

tragiškam susideginimui 
JAV LB Centro Valdyba 
paskelbė Birželio 15—ją 
Gedulo ir Maldos Diena 
JAV ir kreipėsi į Sena
to mažumos vadą JAV 
šen. Hugh Scott (Penna.) 
su prašymu apie šios die 
nos paskelbimą painfor
muoti įtakingus Adminis
tracijos pareigūnus ir 
kartu patirti ar Kalantos 
įvykis buvo prez. Nixo- 
nui žinomas jam lankan
tis Maskvoje. Taip pat 
norėta sužinoti ar Lietu
vos pavergimo klausi
mas buvo keltas pasita
rimuose su sovietais. 
Šen. Scott LB prašymą 
įvykdė laiškais š.m. bir
želio 5 d. kreipdamasis 
į Valstybės sekretorių 
William Rogers ir Tau
tinio Saugumo Tarybos 
pirmininką dr. Henry Kis
singer. Šen. Scott rašė:

"Jums besilankant So
vietų Sąjungoje, aš esu 
tikras, apžvelgėte rim
tą padėtį, kuri egzistuo 
ja Lietuvoje, ypač susi
deginimą 20 metų as
mens, kurio mirtis sukė
lė 2,000 jaunuolių riau
šes".

"Pennsylvanijoje yra 
tūkstančiai lietuvių, ypač 
Philadelphijos apylinkė
je. JAV LB atstovai yra 
mane prašę užklausti 
Jus, ar Lietuvos klausi
mas buvo keltas ir kiek 
jie gali turėti vilties 
ateičiai".

"Jūs, be abejo, žino-

ramią propagandą skam
ba logiškai. Jei nieko nau
jo neatsitiks, didžiausias 
pavojus Nixonui gręsia 
dėl to, kad kai kurie jam 
simpatizuoją gali nenu
eiti į rinkimų patalpas, 
tikėdamiesi, kad jis ir 
taip laimės. Toks pavo
jus, turint galvoje, kad 
šiais metais balsuos mili
jonai naujų, jaunų rinki
kų, nėra visai išpūstas.

pavergtos 
reikalu

te, kad birželio 15 d. ši 
organizacija žadapraves- 
ti gedulo dieną minėto 
jauno asmens atmini
mui".

Šiomis dienomis šen. 
Scott JAV LB Centro Val
dybai prisiuntė dr. Kis
singer atsakymą į šen. 
Scott laišką. Laiškas ra
šytas š.m. liepos 10 d. 
Dr. Kissinger rašo: 
"Dėkoju už Tavo bir

želio 5 d. laišką liečian
tį padėtį Lietuvoje. Aš 
esu dėkingas už pakar
totiną mano dėmesio at
kreipimą į lietuvių var
gus. Yra natūralu, kad 
Amerikos lietuvių bend
ruomenė yra susirūpinu
si esama nelaiminga pa
dėtimi".

"Keliaudamas Sovietų 
Sąjungon, Prezidentas 
puikiai žinojo šio krašto 
gilų susirūpinimą mažu
mų, kurioms yra paneig
tos pagrindinės laisvės, 
likimu. Jūs ir jūsų pilie
čiai galite būti užtikrin
ti, kad mūsų tvirtas įsi
pareigojimas Universa
linės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos principams 
buvo sovietams išreikš
tas".

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Tad prašome visų tų skai

tytojų, kurie į mūsų pakar
totinus raginimus- vis dar 
neatsilygina, nepykti, jei 
sustabdysime jiems Dirvos 
siuntimą, nenorėdami nusi
žengti pašto potvarkiams.

Tito: — Štai dar viena piktžolė’....

Josif Broz (Brozovič) 
— Tito šiemet įkopė į 
80 m. Nežiūrint am
žiaus, jis kietai valdo 
Jugoslaviją, diktatoriau- 
ja, kaip tikras komunis
tas, sudaro įspūdį, kad 
dar šimtą metų gyvens 
ir valdys taip, kaip jam 
patinka. Maskva, žino
ma, laukia jo mirties, 
nes jis buvo ir tebėra 
Maskvai amžinas pikt- 
šašis. Jis nenusilenkė 
nei Stalinui, nei Chruš
čiovui, nei Brežnevui. 
Jis varė ir tebevaro ke
leriopą politiką: melžia 
visas karves, kurios tik 
jį prisileidžia. Jis va
žinėja pas kapitalistus 
ir noriai ima iš jų pini
gus dėsniu: čiulpk kapi
talistų kapitalą ir kovok 
su jų pinigais prieš kapi
talizmą. Jis užima ge
rą poziciją neutraliųjų 
valstybių bloke, nes jis 
neva vykdo nepriklauso
mą komunistinę politi
ką. Jis nevengia ir Mask 
vos, Varšuvos, kur bu
čiuojasi su "broliais" ko
munistais. Jis šiemet ap
lankė net Rygos komunis 
tus, matyt, norėjo juos pa
guosti, kad jie susilauks 
ir "laisvesnių dienų" po 
to, kai latvių komunistų 
veikėjai šaukėsi pagal
bos prieš Maskvą Vaka
ruose. Dabar gi vėl jis 
pasisiūlė tarpininkauti 
tarp Maskvos ir Kairo, 
kai Sadat pavarė iš Egip
to rusų karinius patarė- 
jis. Žodžiu, Josif Tito, 
buvęs paprastas mecha
nikas darbininkas, kom
partijos ir sąjunginin
kų dėka iškilęs į Jugosla 
vijos diktatorius, pasi
skelbęs eilinis kareivis 
maršalu, pasidarė tarp
tautinis diplomatas ir po 
litikas. Vokiečių spauda 
skelbia, kad Norvegijos 
Nobelio taikos premi
jos komitetas numatęs 
šiemet taikos premiją 
paskirti Josifui Titui. 
Tai būtų, žinoma, juo
kingiausia neparašyta ko
medija, bet šiame kome
dijų amžiuje nebūtų nie
ko nuostabaus.

Kai kurie naivūs Va
karų politikai laiko da
bartinę Jugoslaviją ir Ti
to politiniu modeliu,pa
vyzdžiu. Tačiau kuo ski
riasi Tito nuo Stalino?

Stalinas išlaikė savo dik
tatūrinę valdžią, eida
mas per savo draugų ko
munistų lavonus. Jis nai
kino opoziciją ir jam prie
šingas tautas su didžiau 
siu žiaurmu. Beveik tą 
patį daro ir Tito. Jis žiū
ri, kad niekas jo nenu- 
verstų, kaip ir Stalinas. 
Jis naikina opoziciją gal 
šiek tiek švelnesniu bū
du, bet vis tiek ją naiki
na. Ypatingai pastaruoju 
metu jis be pasigailėji
mo šluoja visus tuos, ku
rie kovoja dėl savaranku, 
mo. Daugybę kroatų ko
munistų jis ne tik išme
tė iš partijos, bet atida
vė teismui ir uždarė kalė
jimuose. Kodėl kroatų ko
munistai pasidarė pavo
jingi? Tito, žinoma, leng
vai pasiteisina prieš Ju
goslavijos visuomenę: 
tie komunistai ruošia na
cionalinę kontrarevoliu- 
ciją. Be abejo, mums ge
rai suprantama, kad be
veik 5 milijonai kroatų, 
kurie yra serbų komu
nistinės biurokratijos po
liciniu diktatūriniu būdu 
valdomi, nepakenčia Ti
to režimo. Ypatingai Kro 
atijos intelektualai, stu
dentinis jaunimas bruz
da prieš Tito valdžią. O 
ką daro Tito? Jis įsako 
teisėjams ir prokuro
rams užvesti politines 
bylas maištaujančiam 
jaunimui. Štai keturi Kro. 
atijos Studentų sąjungos 
vadai yra atiduoti teis
mui. Kaip vokiečių spau
da praneša, šių studentų 
likimas jau iš anksto yra 
Jugoslavijos komunistų 
partijos nulemtas: jų 
laukia ilgametis kalėji
mas. Ir ne teisėjai jiems 
bausmių dydį nustatys, 
bet partija, Tito diktuo
jama. Teisiamųjų tarpe 
yra ir buvęs Zagrebo uni
versiteto prorektorius 
Cicak. Nepasigailės par
tija ir jo, nežiūrint jo 
aukšto mokslinio titulo.
Jugoslavijoje, kaip ir Ru
sijoje Stalino laikais, kas 
prieš Tito ar Staliną, tas 
į kalėjimą. Pastaruoju 
metu Jugoslavijoje užda
romi į kalėjimus vien dėl 
to, kad jie skaito uždraus
tą emigrantinę literatū
rą. O ką bekalbėti apie 
Ustašos laisvės kovoto
jus, kurie titoistų apšau
kiami banditais ir gink
lo jėga naikinami. Tito 
kovoje su vidaus ir savo 
asmens priešais nieko ne 
skiriasi nuo Stalino tik 
tuo, kad jis gudriau vaidi
na nekaltą avinėlį.

Tai, kas dabar vyksta 
Jugoslavijoje, yra vadi
nama tėvų kova prieš vai
kus. Tai Taras Bulbos 
gyvybės dėsnis: aš ta
ve pagimdžiau, aš tave 
ir nužudysiu. Maršalas 
Tito junta savo gyveni
mo saulėleidį ir nepa
kenčia, kad po jo gali 
ateiti tie vaikai, kurie ne
benori nei komunistinės, 
nei serbinės diktatūros, 
o siekia įgyvendinti visų 
tautų ir visų žmonių tik
rąją laisvę. Tas kroatų 
jaunimas, kuris dabarko-

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijg palikus ŠTAI IR RUGIAPIŪTĖ...

Vos atpažinau Nemuną...
ANTANAS LAUKAITIS

Išgirdus lėktuve, skrendant iš 
Maskvos | Vilnių, lietuviškai 
hostesės balsą, pranešant, kad 
ir lėktuvo kapitonas yra lietu
vis, pasidarė kažkaip jaukiau, 
ypatingai, kad ir visame lėktu
ve daugiausiai girdėjosi lietu
viški balsai.

Pasiekus Lietuvojs teritoriją, 
pradėjau žiūrėti pro gana ne
aukštai skrendančio lėktuvo lan
gą į tą žemę, kurią prieš me
tų eilę palikau dar jaunas būda
mas. Vaizdai apačioje labai gra. 
žūs. Labai daug tamsiai žaliuo
jančių miškų ir gana nemažai 
ežerų, ežerėlių. Po rudosios 
Australijos gamtos, šis žaliuo
jantis vaizdas buvo tiesiog im
ponuojantis.

Po nepilnų dviejų valandų 
skridimo, štai aš Lietuvojs že
mėje — sostinėje Vilniuje. Dai
rausi šen, dairausi ten, tačiau 
nei vieno pažįstamo veido, nors 
turėjo būti. Gavęs Intouristo ma
šiną važiuoju į Neringos viešbu
ti, pačiame miesto centre. Ir 
ten nei vieno saviškių, o svar
biausia ir viešbutis manęs lau
kė tik rytojaus dieną. Pasirodo 
jvyko klaida ir Vilnių turėjau pa
siekti viena diena vėliau, kaip 
jie man sakė, matyt kažkas kaž 
ko nesuprato. Nors jau apie 
10 vai. vakaro tačiau pradedu 
skambinti pažįstamiems ir pa
galiau susižinojęs kur yra ma
no motina su savo jauna gimi
naite meno kritikė, atsidūriau 
pas kitus gimines, kur buvo ma 
no senutė mama ir visi kiti gi
minės. Susitikimas jaudinantis, 
nes savo mamą pamačiau po 28 
metų. Tai buvo momentas, ku

rio aš taip ilgai laukiau, ir ku
ris man liks neišdildomas visą 
mano gyvenimą.

Lietuvoje buvo pats vidurva
saris. Daugumas žmonių tuo me
tu buvo palikę miestus. Pats Vil
nius yra labai gražus miestas. 
Jame nesu anksčiau buvęs. Vi
sos gatvės puošiasi dideliais me
džiais ir tas visos aplinkumos 
žalumas tiesiog ak} veria. Bebū - 
nant Vilniuje teko aplankyti eilę 
meno galerijų ir išvaikščioti da
bar pradėtą, pamažu restauruo 
jamą Vilniaus senamiesti, kur 
gatvės dar yra grįstos senoviš. 
kai šlifuotais akmenimis, kur 
kiekvienas namas, bažnyčia ar 
kitas istorinis pastatas kvepia 
senove, primenančia mūsų gi
lią praeiti. Aušros Vartai ir ten 
esanti bažnyčia dabar yra re
montuojama. Teko lankytis ei
lėje gatvių ir kvartalų, kurie yra 
restauruojami ir padaromi to
kiais kokie jie buvo senovėje.

Tito...
(Atkelta iš 1 psl.) 

voja prieš Tito, nebetiki 
į komunistų partiją, įjos 
vadų melą ir apgaules, 
bet tiki į kroatų tautą. 
Jei Fidži salų gyvento
jai, kurie tesudaro 533. 
000 asmenų, turi teisę 
nepriklausomai valdytis 
ir nuo 1970 m. spalio 13 
d. įeina į Jungtinių Tau
tų organizaciją, tai ko
dėl 4.826.900 kroatų turi 
vergauti Tito diktatūrai?

Kroatijos problema, 
be abejo, neišsispręs ir 
po Tito mirties, nes ne
žinia, koks ateis nauja
sis Jugoslavijos komunis
tinis diktatorius, gal dar 
žiauresnis, negu Tito. 
Bet kas su Tito bučiuo
jasi, tas žino, kad jis bu
čiuojasi arba su Judu, ar 
ba su komunistiniu dik
tatoriumi, kuris vienoje 
rankoje laiko taikos ba
landį, o kitoje rankoje 
durklą, su kuriuo ieško 
geros progos kapitaliz
mą sužlugdyti. Būtų di
džiausia gėda, jei šitam 
pasalų durklininkui būtų 
pripažinta planuojama 
Nobelio taikos premi
ja...

Alg. Tolvydis

Senamiestyje yra naujai iš se
noviškų namų atstatytas origi- 
nalus restoranas Lokys, kurio
vidaus dekoracijos, paskiri kam. jos nuovada 
bariai - menės yra labai seno
viškai originalios ir vilniečių
mėgstamos.

Ypatingą mano dėmesį atkrei
pė naujai pastatytas sporto sta
dionas ir jame esantis naujas 
krepšiniui ir kitiems salės žai
dimams uždaras stadijonas - sa
lė. Jau neskaitant labai moder 
nios išorinės formos, pats vi
dus yra pritaikintas be sporto 
žaidynių ir koncertams. Kaip tik 
tuo metu, sportininkams atosto
gaujant, vidus buvo paruoštas 
kažkokiam koncertui. Kreipšinio 
automatinė lenta "kontroliuoja
ma elektroniniu būdu yra vie
nintelė visoje Sov. Sąjungoje ir 
joje yra paduodama viso žaidi
mo pačios, smulkiausios detalės. 
Sėdimos vietos kurių yra 8000, 
yra minkštos, kas šnarėtai pa
sitaiko ir Vakarų stadijonuose. 
Mačius eilę sporto stadijonų, 
aš neapsiriksiu pasakydamas, 
kad šis pačių lietuvių sukonstruk- 
tuotas stadijonas yra labai pui
kus ir man padarė labai gerą įs
pūdi.

Labai gražų {spūdi padarė Vil
niaus pilis ir ją supantys gra
žūs vaizdai.

Be Vilniaus teko visą dieną 
praleisti Kaune t kur{ važiavau 
su savo seserim ir jos dukra stu
dente. Važiavomelntouristo leng
va mašina ir mus lydėjo jauna ir 
labai simpatiška "gidė", IVkur
so anglų kalbos studentė, kuriai 
buvo pasakyta, jog aš turiu ma
šiną 16-ka vai. savo žinioj ir ga
liu ja naudotis kaip tik noriu. Ži
noma aš ir pasinaudojau. Susto
ję ir pažiūrėję senuosius Tra
kus, jų puikius ežerus ir pėsčio
mis apėję visą pili ir išlaipio- 
ję visus bokštus, kas man vėl 
priminė mūsų garsiąją praeiti ir 
apie ką galima būtų prirašyti ne 
vienas straipsnis, mes patrau
kėme jau tiesiai Kauno link. Su
stoję ir padarę nuotraukų prie 
naujų ir man anksčiau nematytų 
Elektrėnų ir Kauno marių, ku
rios atrodo labai gražiai, nors 
ir taip nualinę tą mūsų seneli Ne
muną, kur} vos pažinau, jis 
toks sumažėjęs yra dabar, kad 
net man gaila pasidarė tos pui
kios upės kur tiek daug teko anks. 
čiau maudytis.

Kaunas yra mažai pasikeitęs. 
Laisvės alėja lygiai ta pati, mc. 
džiai gražiai žaliuoja, žmonės 
ir ypatingai jaunimas romantiš 
kai vaikštinėja. Taip kad ir aš 
su savo seseria pradėjom pa
sivaikščiojimą nuo miesto so
delio, Teatro rūmų, kurie man 
davė tokių gražių prisiminimų 
ir kur jaunystėje tiek daug gra. 
žiu valandų praleidau. Beeinant 
Laisvės alėja, atrodė, kad vis
kas ŠĮ tą primena, štai Metropo
lis, buvęs Versalis, dabar Jau
nimo kavinė naujai atremontuo
ta ir didesnė su sodeliu viduj 
Konrado kavinė tie patys kios
kai, Pieno Centro rūmai, tik 
jau neturintieji savo valgyklos 
ir daug kitų atmintinų vietų. 

GERIAUSIAI PATLSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JUROS 
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.

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

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

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

Užeinam Į buv. Įgulos bažny
čią, kur buvo langų vitražų pa
roda. Štai ir buv. ni-ji policl- 

, kur ir dabar yra 
milicija ir aplinkui daugybė 
milicininkų. Priešais buv. stu
dentų valgykla neveikia. Po 
tiek daug metų Kauno centras 
beveik nepasikeistė, tik visur rei
kia milijono galionų dažų, nes, 
atrodo, ne tik Lietuvoje, bet ir 
Maskvoje trūksta labai dažų ir 
pastatų apdažymo, kas mano 
akiai buvo gana neįprasta.

Apžiūrėjome Čiurlionio Me
no Galeriją, Žmuidzinavičiaus 
gyvenamąjį namą, kuris yra pa
darytas dabar muziejumi ir jo 
žinomą velnių kolekciją. Visur 
lankėsi labai daug žmonių, dau
giausiai ekskursijos. Buvęs Ka
ro Muziejaus priekis yra pakeis
tas ir Nežinomojo Kareivio ka
pas yra panaikintas.

Kaunas, kuriame aš tiek daug 
gyvenau ir kurio kone kiekvie
nas kampas buvo man žinomas, 
nėra daug pakitęs. Išskyrus nau
jas statybas priemiesčiuose, 
pats centras liko kone tas pats.

Buvau aplankyti ir savo IV- 
ją Kauno gimnaziją Miško gat
vėje. čia dabar yra amatų mo
kykla, o gimnazija perkelta l 
buv. Bibliotekos rūmus toje pa 
čioje gatvėje. Praėjau ir pro 
buvusj Kauno kalėjimą, kuris 
yra dabar iškeltas ir jo vietoje 
yra universiteto pastatai.

Išvaikščiojus šj savo buvusi 
miestą, kuriame išorinis vaiz
das nors ir mažai pasikeitęs, 
tačiau vidujinė aplinka, dauge
lis man svetimų naujovių jau man 
buvo svetimos, tuo pačiu gal ir 
aš jau pasidariau svetimas šiam 
savo taip pamiltam miestui. Pa
traukiau ir aš Laisvės Alėjoj 
žmonių dėmes{ ir daug kas l ma
ne net su šypsena pasižiūrėjo, 
kad vaikščiojau Australijoje ir 
V. Europoje labai priprastu va 
sąrą būdu, tai trumpomis kel
nėmis, ilgomis kojinėmis ir spor • 
tiniais marškiniais.

Aplankiau senamiesti, dabar 
remontuojamą rotušę ir pili, 
praėjau ir sustojau daug kartų 
eita Valančiaus gatve ir vėliau 
važiavome { Kauno įžymybę 
"Tris Mergeles" pietauti. Tai 
puikus lietuviško stiliaus naujas 
restoranas netoli Petrašiūnų, pa 
daręs man labai gerą Ispūdj, 
tiek savo aplinka, tiek ir geru 
maistu.

Iš viso Kauno patj liūdniausią 
{spūdi padarė garsieji Šančiai, 
kuriuose, atrodo, niekas nėra pa. 
sikeitę, tik šis garsus priemies
tis dar daugiau susmuko, apjuo. 
dijo ir vaizdas yra gana pasi
gailėtinas. Atrodo, kad viskas 
yra kreipiama { naujus prie
miesčius.

Kelionėje { Druskininkus va
žiavau vėl su savo giminėmis ir 
šie Druskininkai man visą mano 
jaunystės gyvenimą,buvo kažkas 
nepasiekiama, nes labai dažnai 
mes atvažiuodavome J kitą Ne
muno pusę ir ilgai žiūrėdavom l 
tada buvusius Lenkijos Druski
ninkus. Pats kurortinis miestas 
yra labai gražus ir savo ne tik

Dirva atidžiai įsižiūri 
į sovietinės buities deta
les , suseka sovietinės tik
rovės užkulisių bruzdė
jimą ir pagrįstai nuvai
nikuoja sovietinės agi
tacijos pompastinius vi
sokių laimėjimų pareiš
kimus. Dirva pristato sa
vo skaitytojams sovieti
nę tikrovę be kosmeti
kos. Labai raukšlėto ir 
liguisto sovietinės tik
rovės veido kosmetiką 
paliekame kvislingi- 
niam Gimtojo Krašto la
peliui. Ten melai, kaip 
yla iš maišo, lenda iš 
kiekvieno šono...

Dirva ima medžiagą 
iš sovietinių šaltinių. Ta
čiau įsiskaitant į sovie
tinius faktus su laisvos 
valstybės gyventojo at
sargumu, įžvalgumu ir 
skepticizmu.

Prieš porą metų Dir
va nustatė, kad ok. Lie
tuvos kaimas stokoja pa 
šarų ir grūdų. Buvo taip 
pat nustatyta, kad paša
rų stoka išprovokavo pie
no produkcijos nuosmū-
kį. Kapoti šiaudai sūdrūs- pat korespondentas (Kom 
ka buvo kolūkinių kar
vių "dieta". Dirva nekly 
do, vėlesnieji daviniai pa
tvirtino Dirvos progno
zes. Tai matyti, plates
niu mastu, ir šiais me
tais — kapitalistinis už
sienis, už fiktyvias pas
kolas, ima šerti savo grū 
dais ir mašinomis visad 
alkaną, atbukusią savo 
scholastinėje doktrineri- 
joje, Sovietiją. Vargšė 
Lietuva, įsiurbta į sovie 
tinį chaosą,iškenčia tas 
bėdas, kurias kenčia vi
sa plačioji Sovietiją...

Štai ir rugiapifltė So
vietijoje. Pasibaigė, var
gais negalais, šienapiū 
tė, kuriai aptvarkyti pu
sė miesto gyventojų bu
vo mobilizuoti dirbti lau

gydomaisiais šaltiniais, purvo 
voniomis, bet ir pačiu vidujiniu 
grožiu, .tomis kvepiančiomis pu
šimis, gali prilygti patiems gra
žiausiems pasaulio kurortams. 
Druskininkuose mane pasitiko 
mano jaunystės draugai, dabar 
mokytojai iš už 12 kilometrų esan
čio Leipalingio, { kur} ir aš bu
vau nuvažiavęs 5-kiom valandom 
aplankyti savo tėvo kapo, pama
tyti tą miesteli kur gimiau ir su 
tikti tuos širdingus dzūkus, kurie 
ir po tiek daug metų taip gražiai 
mane atsiminė ir su tuo puikiu 
dzūkišku nuoširdumu, dzūkiškai 
krosnyje ant lakštų keptais bly
nais mane priėmė kaip didžiau
sią svečią, kad išsiskiriant vi
si apsiverkėme.

Druskininkuose ir dabar jau 
daugiau Lietuvoje, yra statomos 
ar pastatytos specialios kavinės 
- restoranai, kur visi baldai 
yra padaryti originalių medžių 
rastų ir didelių šakų, kas duo
da labai įspūdingą vaizdą.

Bendrai žvelgiant l savo kelio 
nę po Lietuvą, pastebėjau, kad 
žmonės yra daug geriau ir gra. 
žiau apsirengę negu Maskvoje. 
Maisto yra daug ir žmonės, tū

I

rėdami savo paskirus sodelius 
užmiestyje, kur augina daržo
ves, vaisius ir kita, valgo daug 
geriau negu kitose Sov. Sąjun
gose valstybėse, o pats pragy
venimas yra daug pigesnis negu 
pvz. Lenkijoje ar Čekijoje, jau 
neskaitant apie brangųjį Berly
ną. Man daug kas sakė, kad 
lietuviai yra darbštūs, todėl jie 
ir visko turi ir moka gyvenime 
daug daugiau išsikombinuoti ne
gu kiti. Stengiamasi daug dau
giau mokintis ir kaip galima dau 
giau prasimušti moksle ir tuo pa 
čiu užimti valdomąsias aukštą
sias vietas. Vilniuje iš buv. 4O’a> 

lietuvių jau dabar yra virš 60^s 
kuo kiekvienas vilnietis labai 
didžiuojasi.

Galėčiau daug rašyti, dar dau 
giau papasakoti, tačiau visa ke 
lionė ir 11 dienų Lietuvoje dar 
ir dabar man yra kaip gražus, ne 
išdildomas sapnas, pagalvojant 
ar tai buvo tikrai tikrovė.

kuose. Nekvalifikuotas 
darbas atnešė ir bėdas! 
Spaudoje mirgėte mirga 
pranešimai ir įspėjimai, 
kad nepradžiūvęs šienas 
ima degti ir gesti. Rei
kalauja šieną atversti, 
džiovinti, dezinfekuoti...

Bet, štai, rugiapiūtė!
— Neramu, — skelbia 

laikraštininkas V. Vai
cekauskas, — maža at
sarginių dalių mechaniza
cijai.

Korespondentas rami
nasi sarkastiškai: jų nie
kad nebuvo perdaug! Dar
bo bėgyje dažnai lūžta me
chaniškų įtaisų dalys. 
Kombainas ar traktorius 
sustoja. Nėra atsarginio, 
kad ir labai mažo, sraig
telio. Tada prasideda 
aliarmo stovis. Iš mies
to mobilizuojami šimtai 
miestiečių. Jų nepatyru- 
siose rankose atsiran
da... dalgiai. Ir, pirmyn, 
vyrai! Dirbame taip, kaip 
dirbta prieš trisdešimt 
metų!

— Kombainai ne ko
kie nors, — porina tas 

jaunimo Tiesa, Nr. 144), 
— bet senutėliai, po 6-8 
metelius turi.

Toks skelbimas, atsar
ginių dalių neturint, jau 
pusė aliarmo.

įžengiame į lauką. Ra
šo V. Vaicekauskas:

— Keiksnuojame pikt
žoles, tai, va, nesudoro
ti, palikti ant laukų šiau
dai tikra piktžolių peryk
la.

Tačiau, darbą prade
dant netrūksta... muzi
kos! Į laukus išeinant, 
kombainai puošiami vai
nikais. Groja muzika. 
(Kokia? Korespondentas 
nepaaiškina).

Dabar įgyvendinama 
savotiška tendencija, [ko
lūkio mechanizatorius 
vis labiau grūdžia kom
jaunuolius. Kombaininin
ko ar traktoristo uždar
bis didesnis už vargšo ko
lūkiečio pajamų ašaras, 
todėl šios darbo vietos 
rezervuojamos partie- 
čiui. Buvusieji mechani 
zatoriai, ant savo pečių 
atlaikę badmiriavimo me
tus, stumiami išsavovie- 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

tų. Ta vietas užima par
tijos patikėtiniai. Šito
mis nuotaikomis dabar 
gyvena kolūkiečiai. Ir jų 
tarpe, lyg kylys, įvaryta- 
privilegijuotų ir pavaldi
nių susiskirstymo sis
tema, būdinga visai sovie
tinei valstybei.

Tuo tarpu, kada visa So 
vietija pasuko į laukus 
šienapiūtei ir kombainai 
be atsarginių dalių laukia 
savo tradicinio gedimo, 
Kanados ir JAV laivai į 
savo triumus pila grū
dus, reikalingus Sovieti- 
jai gintis nuo bado, (sp)

FORGING INDUSTRY 
NEEDS

STEAM HAMMERMEN
Forging industry in the midwe»t area 
is in need of Hammermen capable of 
operatin steam hammers ranging from 
6000 lb. to 50,000 lb. hammers. Only 
experienced need apply. Production 
rate $7.67 per hour or more.

ALSO NEED EXPERIENCED

FORGE SHOP FORMAN 
FORGING DIE DESIGNER 

FORGING PRODUCT 
DESIGNER

Free hospitalization and life insur
ance. Profit sharing.

Apply call or write to 
INDUSTRIAL RELAT1ON DEPT.

KROPP FORGE 
COMPANY 

A DIV. OF ANADITE, INC, 
5301 W. ROOSEVELT RD, 

CHICAGO. ILL. 60650 
(312) Bl 2-1900, Exl. 215 

An Equal Opportunity Employer 
(66-72)

WANTED JOURNEYMAN 
ist clasTskilled 

HORIZONTAL BORING M1LL 
OPERATORS 

lst 6c 2nd shifts.
Job shop experience necessary and 
be able to sėt up work from Blue 
Prints and Close Tolerance.
Over time, fringe benefite. 

BOE.HNEN TOOL CO,
Cleveland, Ohio 

216-651-0428
(66-69)

TURRET LATHE
W&S No. 3

Mušt ųuality on precision set-up 
from Blue Prints and operate. • 

2d shift.
ZAGAR, INC.

24000 Lakeland Blvd., Euclid, O.
(65-69)

ELECTRICIAN
LICENSED ONLY A OR B 
Factory maintenance experi- 

enced reąuired. 
lst SHIFT 

All fringe benefits 
UN.IVERSAL GRINDING 

CORP.
2200 SCRANTON RD. 
CLEVELAND, OHIO 

An Equal Opportunity Employer 
(61-67)
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demokratų kandidatą pri
statyti gana jaukioje "tai
kos siekiančio "žmogaus 
aureolėje.

Taip, Komjaunimo Tie
sa (Nr. 152) aiškios šim

RUSAMS EKSKURSIJOS,

LIETUVIAMS DARBAS...
Komjaunimo Tiesa, ko

munistinio jaunimo laik
raštis, pirmame pusla
pyje atspausdino kon
trastingas "naujienas" iš 
Vilniaus ir iš Klaipėdos.

Vilniuje, Filaretų gat
vėje, vyko nepaprasti so
vietiniai "cūdai". Per 
tam tikrą laikotarpį ply- 
tininkai arba mūrininkai ; 
visoje ok. Lietuvoje var
žėsi dėl pirmenybių. Mū
rininkų artelės įsijungė 
į "socialistinius lenkty
niavimus"; kiekvienas ar
telės narys stengėsi nu
galėti savo bendradarbį: 
kuris daugiau plytų su
dės per nustatytą laiką? 
Tai įprastas sovietinei 
darbo sistemai vaizdas: 
darbininkas varo kylį dar
bininkui! Kas neįmano
ma laisvojo darbo pasau
lyje, sovietinėje siste
moje laikoma ne niekšy
be, bet valstybės verti
nama dorybe. Ima, saky
sim, Jonas, sudeda įmū
rijamą sieną per valan
dą daugiau plytų kaip 
Petras. Artelės darbinin
kai suvaromi į gamybinį 
posėdį. Visiems prieš 
akis rodomas Jono pra
našumas. Kyla klausi
mas: kodėl gi Petras ne
gali sudėti sienon tiek 
plytų, kiek sudėjo Jonas? 
Valanda ta pati ir plytos 
tos pačios. Ir siena skir
tingų bruožų neturi. Ko
dėl gi ir kiti Jono bendra
darbiai nepaseka Jono pa
vyzdžiu?

Į gamybinį posėdį at
vyksta specialus propa
gandistas. Savo "ugnin
gu žodžiu" jis uždega 
artelę. Ir, štai, visi jau 
sumūrija tiek plytų, kiek 
sumūrijo smarkus Jo
nas. Bet... artelėje prasi
veržia Zigmas, ir nune
ša kitus, sudėjęs dau
giau plytų. Vėl gamybinis 
posėdis. Vėl propagandis
to žodis. Ir vėl nauji ga
mybiniai laimėjimai...

Tokios darbininko iš
naudojimo sistemos aki
vaizdoje nenuostabu, kad 
Vilniuje, Filaretų gatvė
je, vyko mūrininkų darbo 
"cūdai". Čia varžėsi ge
riausieji iš geriausiųjų 
mūrininkai meistrai:kas 
gaus meistrų meistro ti
tulą? Histeriškoji spar
ta varė meistrus krauti 
plytą ant plytos.

Reikia, žūt būt, laimė
ti prizą, gauti bent gar
bės raštą. Sukaitusius 
varžovus sekė fotogra
fai, reporteriai. Paga
liau "klupdamas per ply
tas vienas skubėjo rapor 
tuoti komisijai, kad dve
jukė darbą baigė". Pa
aiškėjo, kuris baigė pir
masis. Tada komisija 
pradėjo matuoti siūlių 
storį ir tikrinti sienos 
vertikalumą... Tikėkime 
ir mes, kad siena Fila
retų gatvėje dar kurį

Džordžas Stenlis Mak- 
governas —taip bolševi
kinė spauda ok. Lietuvo
je leidžiamoji lietuvių 
kalba pristato Demokra
tų konvencijoje nominuo
tą prezidento postui kan_ pati jos nuotaikoje pabrė- 
didatą McGoverną. Pri- 
valėdami aklai sekti ru
sų įvestą kitataučių var
dų rašymą, lietuvių kal
bos leidinių redaktoriai 
George paverčia Džor- 
džiu, McGovern pavirs
ta Makgovernu.

Bet ne rašymas, o as
mens pristatymo būdas 
domina mus šiuokart. Ne 
prezidentui Nixonui, ku
ris atlankė Maskvą, bet 
McGovernui skirtos so
vietinės spaudos ganašil- platformai. Kada multi- 
ks dėmesys ir rūpestin
gas jo platformos prista
tymas.

Maskvos spaudai, kaip 
būtina, pritaria ok. Lie
tuvos spauda. McGover 
nas, pagal Maskvos duotą 
toną, yra labai teigia
mas reiškinys Amerikos 
imperializmo užnuody
toje atmosferoje.

"Makgovernas" kovo
jąs prieš Amerikos im
perializmo kišimąsi įLo 
tynų Amerikos kraštus.

— Nuo savo karjeros 
senate pradžios Makgo
vernas smerkė Ameri
kos agresiją Vietname. 
Nekartą jis siūlęs nusta
tyti tikslią datą, kada 
Amerikos kariuomenė 
bus išvesta iš Vietnamo, 
— informuoja sovietai sa
vo skaitytojus.

— Makgovernas akty
viai smerkė priešraketi- 
nės sistemos "Seifgard" 
kūrimą ir pritarė Tary
bų Sąjungos ir Amerikos 
susitarimams dėl strate
ginio ginklavimosi apri
bojimo, — džiaugėsi so
vietiniai šaltiniai.

Tam tikra prasme so
vietų spaudoje galima su. 
gauti intenciją respektuo
ti McGoverno platformos 
siekius ir prezidentinį

laiką neišvirs iš "verti
kalumo"...

Tą dieną į Klaipėdos 
uostą įplaukė linijinis 
kreiseris "Gangutas". 
Kreiseris plaukioja Bal 
tijos jūroje. Jo įgula "la
biausiai pasitempusi", 
kaip rašo laikraštis, o 
kreiserio pabūklai "taik
liausi Baltijoje". Už tat 
yra kuo pasigirti ir pasi
rodyti. Laivas už kovi
nės parengties laimėji
mus apdovanotas įvai
riais garbės vardais ir 
garbės vėliavomis.

Greta kovinio darbo, 
laivas turi didelį savo 
saviveiklininkų būrį. Jū
reiviai šoka, dainuoja, 
gitaromis skambina. Jie 
moka surengti puikius sa
viveiklos koncertus.

Už tokius šaunius nuo
pelnus kreiseris gauna 
tam tikras privilegijas. 
Jis gauna ekskursuoti 
Baltijos jūroje, lankyti 
uostus, demonstruoti sa
vo saviveiklos laimėji
mus. Klaipėda yra sovie
tinio karo laivyno uos
tas. Susitikę su uosta- 
miečių publika kreiserio 
"Gangutas" jūreiviai tu
ri gerų progų įtikinti, kad 
SSSR yra nenugalima jū
rinė galybė. Karo laivas 
paverstas geru propagan
diniu įrankiu. Dėl to nėra 
reikalo marinuoti tokį lai
vą bazėje, bet reikia pa
leisti j įpropagandinėn ke
lionėn, ekskursuoti po 
Baltijos jūros uostus.

Komjaunimo Tiesa pir 
mame puslapyje pristato 
mūrininkų rungtynes Vil
niuje, Filaretų gatvėje, 
ir karo laivo "Gangutas" 
ekskursavimą Baltijos jū
roje, Tokia plati ir mar
ga sovietinio gyvenimo 
skalė!

Kada prieiname prie 
detalių, prie pavardžių 
tų žmonių, kurie reiškė- ja yra gerai 
si abiejuose margo ir pla
taus sovietinio gyvenimo 
įvykiuose, matome, kad 
mūrininkai, suprakaita
vę ir. sukaitę Filaretų 
gatvės varžybose visi tu- nemėgintų patriotinės iš 
ri lietuviškas pavardes, eivijos iniciatyvos derg- 
o karo laivo, smagiai eks-ti, šmeižti ir niekinti.

Todėl ir buvo įsakyta pro-

žia, kad Pietų Dakotos se- 
, natorius "užsirekomen
davo kaip liberalus" de
mokratas.

— Jo rinkiminę kam
paniją dosniai finansavo 
"Kenedžių klanas", tvir
tina laikraštis...

Bolševikiniai leidiniai 
lietuvių kalba Ameriko
je "Laisvė" ir- "Vilnis" 
sekdami instrukcijas 
taip pat gana šiltais bal
sais pritaria McGovern

milionierius senatorius 
Kennedy smerkia prezi
dentą, Kennedžio balsui 
pritaria Bimba!

— Nixonas yra darbo 
žmonių priešas, — taria 
Kennedy.

— Teisingai, — sušun 
ka Bimba (Laisvė, Nr. 
46)!

Suprantama, nei Bim
ba, nei Komjaunimo Tie 
s a nelaiko McGoverno 
platformos sava platfor
ma. Bet bolševikžmo- 
giai tikisi iš tos platfor 
mos chaoso išspausti sau 
maksimumą naudos. Jie 
gerai žino rusiškosios is 
torijos pavyzdžius.Jeigu 
nebūtų nelemtos atmin
ties A. Kerenskio gady
nės, nebūtų ir Spalio kru
vinosios revoliucijos...

Kas žino, gal Bimba su 
Andruliu jau užtaiso savo 
pištalietus kovai prieš 
tuos kapitalistus, kurių 
atsiliepimais apie "Nixo- 
no karą" jis farširuoja sa 
vo leidinį...

Grįžtant prie rašinio 
temos, sovietų spaudos 
dėmesys, gana šiltas ir 
prielankus, McGovernui 
ir jo platformai yra įdo
mus reiškinys.

Bolševikai dergia PLJK
Ok. Lietuvoje leidžia

moje bolševikinėje spau
doje iki šiol neprasitar
ta apie Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą ir Šo
kių šventę. Nenuostabu! 
Masiniai išeivijos rengi 
niai savaime parodo, kad 
patriotinė išeivija nėra 
vien 
ka", 
jus 
niai

tik "vaduotojų kli- 
kaip savo skaityto- 
klaidina bolševiki- 
redaktoriai. Išeivi- 

organizuo- 
organizuoti 
masinius

tą, pajėgi 
majetotingus 
renginius.

Tačiau bolševikai ne
būtų bolševikais, jeigu

(rt)

kursuojančio parodomo
je kelionėje po Baltijos 
jūrą reprezentantai ne
šioja šimtaprocentines 
rusiškas pavardes...

Šitą "smulkmeną"

Komjaunimo Tiesa pra
žiūrėjo, mes tą "smulk
meną" gerai matome.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 
SETUP MEN

Experience<l in setting tools of type used in cold extrusion 
presses. Mušt be able to sėt up work from Blue Prints & 
Close Tolerance.

For day and afternoon shift.
Please do not apply unless experienced. Attractive rates and 
benefits. Apply in person.

Mr. Art I.enhard
National Extruded Metai Products Co.

(Nempco) 
9260 General Dr., Plymouth, Michigan 

313-455-3700
(65-68)

pagandiniam leidinukui 
("Gimtasis kraštas") ap
dergti PLJK.

Rugpiūčio 3 d. laidoje 
Juozas Lukys patalpino 
penkių pusskilčių derga- 
lą, pavadinęs jį "Pasta
bos apie jaunimo kon
gresą". Apžergęs biedi- 
nai šeriamą sovietinįkui- 
ną, Lukys išjojo kautis 
su malūnais.

Laisvojo pasaulio lie
tuvių jaunimas nusista
tęs besąlyginiai už savo 
kongresą. Tame kongre- 
sejaunimas ir vėl pamatė 
save, apsvarstė savo 
identitetą ir aspiraci
jas. Tas kongresas buvo 
gyvo ir veržlaus organiz
mo kvėpavimas. Dergti, 
šmeižti ir niekinti šįkon. 
gresą reiškia dergti, 
šmeižti ir niekinti išei
vijos jaunimą. Juozas Lu
kys neturi nuovokos apie 
išmintingą strategiją, ku
ri labiau pritiktų laikraš
tukui, skirtam "darbuo
tis už kultūrinius ryšius 
su užsienio lietuviais". 
Savo dergalu Lukys ap
reiškė, kaip kultūrinius 
ryšius supranta rubliais 
šeriamas bolševikinis 
mauras.

Lukio dergalas neturi 
nė mažiausio sąlyčio su 
kritika. Bolševikai der
gia rėkdami, keikia staug
dami. Laisvojo pasaulio 
spauda visad siekia kons
truktyvumo.

Dėl ko staugia ir rėkia

Šie metai buvo mūsų tautai tiek turtingi ir 
tragiškais ir ramiais įvykiais, kad ne kartą pri
pildė mūsų sielas ir skausmu ir pasigėrėjimu. 
Tiesa, kad tauta Lietuvoje ne viskuo galėjo pasi
džiaugti kuo mes džiaugėmės, o ten išgyventos 
tragikos gal tik silpnas aidas pasiekė mūsų sie
las. Viso to pasėkoje nepamirškime ir eilinių 
mums reikšmingų momentų.

Šį kartą pasistenkime ir prisiminti ir pajusti, 
kad rugsėjo 8-ji turi mums pastovią reikšmę. Dėl 
eilės istorinių faktų primenančių mums tą dieną 
ji yra savyje ir turi būti mūsų protams ir širdims 
tautos religine švente. Šalia kitų istorinių motyvų, 
tradicija ją padarė tautos pamaldumo savaite į 
Švenčiausią Mariją. Prisimindami senus Šiluvos 
įvykius lietuviai tomis dienomis per šimtmečius 
keliavo miniomis į Šiluvą ne tik atlankyti jiems 
šventą vietą, o visa savo būtimi suartėti su Die
vu per Švenčiausią Mariją. Jeigu žmonės tvirti
na ten įvykus daug stebuklų jų kūnams, tai žymiai 
daugiau yra tokių, kurie ten patyrė stebuklų savo 
sielai. Užteks prisiminti, kad Lietuvoje ir dabar ta 
diena yra maldos diena. Per laukus ir miškus dau
gelis slaptai keliauja į tą vietą, kur iš nematomo 
šaltinio pasisemta jėgos ir drąsos pakelti tą vi
sokios vergijos jungą ir terorą šiandien slegiantį 
Lietuvą ir jos žmones.

Jungėmės maldai ir tarpusavei vienybei už
jausdami Simą Kudirką, tikrumoje daug daugiau 
negu 17,000 drįsusių viešai pareikšti pasauliui 
Lietuvos žmonių sąžinių ir širdžių skundą, užjaus
dami ir pagerbdami Romą Kalantą. Rugsėjo 8 susi
junkime malda, širdimis, jausmais su visa besimel
džiančia Lietuva. Tiesa, kad už Lietuvos ši Mari
jos gimimo šventė bus švenčiama ne visose lietu
vių bažnyčiose. Tačiau jau ne kartąparodėme, kad 
mes mokame melstis kartu ne vien švenčių dieno
mis. Jeigu tai mokame kitokiais atvejais, tai mo
kėkime ir šiuo, kada melsis visa Lietuva. Kur ši 
Marijos gimimo šventė būtų minima viešomis pa
maldomis, melskimės viešai vieningai. Kur nebū
tų viešos šventės, ten nors pavieniai malda susi
junkime visi vienon besimeldžiančion tauton. lMo- 

kėkime ir tesėkime vieningai kartu melstis, kartu 
veikti, kartu kovoti.

Nuoširdžiai Jūsų 
Vysk. Vincentas Brizgys

rublinis "kritikas"? Jam 
nepatinka, kad PLJKbu
vo apgaubtas ryškia lie
tuviškos patriotikos 
skraiste. Sudurstęs kelių 
išeivijos leidinių posa
kius, išrovęs juos iš bend
ro konteksto, Lukys ap
sagsto tuos posakius sa
vo sieksniniais komenta
rais. Taip jis sulipdo 
iševiškojo jaunimo der- 
galą.

"Pasibuvimui diriga
vo prityrę rėksniai", ra
šė Lukys. "Jokios tikros 
problemos kongrese tik
rai nebuvo paliestos",

aimanuoja Lukys. "Ne
verta į tai rimtai žiūrė
ti", "tiesiog triukšmau
ja", apmaudingai steni 
Lukys.

Kodėl taip?
Mat Lukiui širdpešiš- 

kai nepatiko, kad netgi 
... Bražinskų klausimas 
skardėjo kongreso po
kalbiuose. Kad Romo Ka
lantos vardas buvo pa
minėtas! Lukys dergia 
G. Karosą už jo inicia
tyvą apjungti išeivišką- 
jį jaunimą informacinio

(Nukelta į 4 psl.)
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SOVIETINE SANTUOKA ANT
KONVEJERIO

"Kalkiniai 
žurnalistai”

16Draugas, rugpiūčio 
vedamajame, iškelda
mas lietuvių spaudos bė 
das, rašo:

Turime daug laikraš
čių, ir kiekvienas jų tu
ri būti kitoks. Jeigu vi
si laikraščiai būtų vie
nodi, nebūtų prasmės 
tiek daug leidinių leisti. 
Kam skaityti kelis lietu
viškus laikraščius, jeigu 
visi vieną ir tą patį ra
šo? Taigi laikraščio lei
dimas pateisinamas tik 
tuo atveju, jeigu jo pa
teikiama medžiaga yra 
kitokia kaip kitų laikraš
čių. Tai turi įsisąmonin
ti visi tie spaudos bend
radarbiai, kurie mėgsta 
iš karto bendradarbiauti 
bent keliuose lietuviškuo
se laikraščiuose. Nebū
tų daug blogo, jeigu to
kie bendradarbiai kiek
vienam laikraščiui siun
tinėtų atskirą medžiagą, 
keltų skirtingus klausi
mus arba bent tą pačią 
mintį skirtingesnių bū
du pateiktų, duotų naujų 
idėjų, šviežių minčių.

Praktiškai yra kitaip. 
Bendradarbis, turįs tam 
tikrų idėjų bei minčių ir 
norėdamas jas paskelb
ti, dažnai nenori atsi
žvelgti į skirtingus įvai
rių laikraščių reikalavi
mus ir tąpačiąmedžiagą 
siunčia ne vienam, bet 
keliems laikraščiams. 
Kad jo darbas palengvė
tų, rašo mašinėle per 
kopijavimo popierių ar 
naudoja moderniškesnes 
kopijavimo priemones. 
Tokius rašinius gavu
sios redakcijos dažnai 
negali susivokti, ar tai 
originaliniai ar tik nuo- 
rašiniai rašiniai, nes be 
veik visais atvejais juos 
rašantieji ir siunčiantie- 
ji nepažymi, kurioms re
dakcijoms jie yra pa
siųsti ir ar iš viso jie 
yra kam kitam išsiunti
nėti. Tokie bendradar
biai, spaudos žmonių 
"kalkiniais žurnalistais" 
vadinami, be galo susi
na, menkina mūsų lietu
viškąją spaudą, ją sušab- 
lonina ir tuo pačia kasa 
jai duobę. Reikia dar pri
dėti, kad minėti "kalki
niai" straipsniai dažniau
siai būna menki savo tu
riniu bei idėjomis ir jų 
autoriai, matyt, netikėda 
mi, kad redaktorius jį 
atspausdins, siunčia ke
liems laikraščiams iš 
karto, lyg "bandydamas 
savo laimę".

Panašiai elgiasi ir kai 
kurie mūsų fotografai, 
nors jiems nebūtų sunku 
kelioms redakcijoms

Kauno garsioji Baltoji 
Gulbė (buv. Rotušė) paga
liau atremontuota. Dvi
dešimtį metų laukė gar
sus istoriškas pastatas 
būtino remonto. Paga
liau, pagal bolševikinę 
spaudą, pastatas šiek 
tiek atremontuotas. Ko
kią paskirtį duoti dabar 
Baltajai Gulbei? Pavers
ti specifinės paskirties 
muziejum? Senas, isto
rines bažnyčias net būti
na paversti ateistiniais 
"muziejais. Išgriauto alto, 
riaus sienoje paranku iš
kabinti K. Markso posa
kį: Religija opiumas žmo
nėms! Bet Baltoji Gul-

Vestuvės, pareiškė Al
dona Jakubčionienė, ei
na skubomis, kone kon
vejeriu.

Atrodo ir skyrybos at
skuba konvejeriu, kas tre • 
čiai šeimai išsiskiriant. 
Apie mišrias santuokas, 
kurios proteguojamos 
tautiniam potencialui 
alinti, Aldona nė neužsi
minė. (ar)

J. GRAUDA

Testamentas

tinių ceremonialą įvesti 
vargonus, amžinos šei
mos laimės ugnies užde
gimą, specialius dailinin
kų sukurtus rūbus, spe
cialius salės išpuoši
mus...

Ar žmonės susijungia 
visam gyvenimui? Buvo 
natūralus korespondento 
klausimas. Iškilmės Bal-

tuoktinių liudijimai, skai
tomi priesakai..." 

Aldona parbloškia mū
sų vaizduotę, paskelbda
ma, kad:

"Naujai šeimai atlieka 
ma 'Ilgiausių metų' ir 
'Avė Maria', ir kt. kūri
niai".

Nežinia (iš turimo 
teksto) ar tai standarti
nis ceremonialas, ar tai 
išimtinis, tik reikšmin- 
gesniems sutuoktiniams 
rodomas dėmesys. Jeigu 
tai standartas (spėjame), 
kaip suskbus apsisukti 
Baltosios Gulbės salėje 
vien laiko požiūriu?

Bet to dar maža. Aldo-
bė ne bažnyčia. Ir jai, to- na žada, vėliau, į sutuok- 
dėl, atrado kitą paskir
tį: Kauno santuokų rū
mai!

"Netrukus Kauno san
tuokų rūmai įsikurs po 
senosios rotušės stogu", 
linksmai paskelbė kūrybi
nių sąjungų savaitraštis 
"Literatūra ir Menas" 
(Nr. 30), kuris, greta li
teratūros ir meno rubri
kos, noriai operuoja ir so- tojoje Gulbėje negali nu- 
vietinės buities naujie
nomis.

Platėliau pasiinfor- 
muoti apie Santuokos rū
mus, laikraštis pasiuntė 
savo korespondentę pas 
Aldoną Jakubčionienę, 
Kauno miesto civilinės 
metrikacijos vedėją. 
Vien tiktai Aldonos parei
gų pavadinimas jau klai
dina nesovietinį žmogų. 
Aldona tvarko "civilinę" 
metrikaciją, ir tai suges
ti jonuo ja paklausti, ar 
yra Sovietinėje valstybė
je ir "necivilinė" metri
kacija? Tokios nėra. Re
liginė metrikacija yra 
valstybės persekiojamas 
nusikaltimas.

Režimas mėgina su
teikti tam tikrą iškilmin
gumą vestuvių apraiškai. 
Iki šiol vestuvių sutartis 
buvo sudaroma mažame 
skurdžiame kambariūkš
tyje. Tik keli asmenys ga 
Įėjo kambarėlyje betilp- 
ti. Dabar, staiga, sako 
Aldona:

"Stengiamės sudaryti 
kuo šventiškesnę, kuo iš 
kilmingesnę nuotaiką. 
Groja orkestras, vaikai 
(?) atneša žiedus. Sutuo- 
kitinius sveikina miesto 
vykdomojo komiteto at
stovas ...

Persegamas jaunosios 
vainikėlis, įteikiami su-

BolŠevikai •••
(Atkelta iš 3 psl.) 

laikraštėlio būdu. Kon
gresui vadovaujančius 
jaunuolius Lukys be jo
kio skrupulo pravardžiuo 
ja "vadais" ir "rėks
niais".

Savo dergalą Lukys ne 
gudriai mėgina atremti 
ir į kažkokio fantastiško 
slapuko iš Australijos, 
pasirašiusio "P.D." laiš
ką. Laiškas neva buvo 
gautas "Gimtojo kraš
to" redakcijoje. Tame 
laiške tas slapukas P.D. 
sovietiškais purvais 
drabsto lietuvišką jauni
mą, kuris išeivijos gyve
nimo sąlygose vis dar kal
ba ir galvoja lietuviškai. 
Šis laiškas Lukiui atro
do tikru "išeiviškos liau
dies" balsu, atsverian
čiu kelių tūkstančių jau
nuolių demonstruotą be
sąlyginį patriotiškumą, 
spindėjusį kongrese ir šo.

eiti per niek. Tačiau at
sakymas buvo nekoks. 
Trečdalis porų išyra. 
Dalis — net labai greit.

"Jaunieji ateina tuok
tis nepasiruošę", paaiš
kino Aldona. "Net mūsų 
skyriuje krinta kai ku
rių jaunuolių netaktas, ne
pagarba aplinkiniams, iš
siauklėjimo stoka. Nuo to 
labai dažnai priklauso bū- kių šventėje. Ar tai pats 
simosios šeimos atei
tis".

Ar Santuokų rūmai tik 
rai jau parūpins tokias 
puošnias vestuves: su 
Avė Maria, su vargo
nais, laimės ugnimi ir 
specialiais rūbais?

Čia Aldona kiek suglu
mo ir prisipažino:

"Yra sunkumų. Santuo
kos skyriuje per maža 
darbuotojų. Tenka dirbti 
kone konvejeriu. Neiš
spręsta nė ves tuvių trans
porto problema, apiespe 
cialias mašinas negali
me nė svajoti."

Tenka tad galvoti, kad 
Santuokų rūmai Balto
sios Gulbės salėje bus 
išrinktiesiems. Tie San
tuokos rūmai bus dar 
rodomi tiems turistams 
kurie gaus NKVD leidi
mą aplankyti Kauną. 
Tai bus, pasak kelionės 
gidą, viena iš socialsti- 
nės santvarkos atrakci
jų-

Sutuoktiniai, kaip tuo
kėsi, taip ir tebesituoks 
mažuose ŽAGS kambarė' 
liuose, kur tvaiku, prirū
kyta, dažnai nešluota. 
Kur viena pora skuba už 
leisti vietą kitai, lauke 
dėl vietos stokos belau
kiančiai porai. Niekas

Lukys parašė tą laišką... 
iš Australijos, ar tai ku
rio "pažangaus" žmoge
lio rašliava — neturi jo
kios reikšmės. Pavaryti 
priekin sovietinį kuiną, 
ant kurio joja Lukys rei 
kėjo rimbo. Tokį Lukys 
atrado: "laiškas iš Aus
tralijos"!

Savaime aišku, kad 
šiuo rašiniu neketina
ma veltis į bet kurią po
lemiką su rubliais še
riamu Lukiu. Bet norė
jome parodyti, kad išei- 
viškojo jaunimo patrioti
niai nuopelnai yra dygi 
rakštis okupanto aky.

(st)

MACHINE
BUILDERS 

TOOL 
INSPECTORS 
BORING MILL 
OPERATORS

Immediate openings for per
sonnel with special machine 
tool experience. Excellent 
wages, excellent fringe ben- 
efit program.

XLO Parker Co.
2280 W. GRAND RIVER 
HOWELL, MICHIGAN 

An Equal Opportunity Employer 
(66-68)

kiek skirtingesnes nuo
traukas išsiuntinėti.

Tokiu elgesiu kalkiniai 
žurnalistai suduoda di
delį smūgį mūsų spaudai 
ne vien tiktai idėjiškai, 
bet ir materiališkai, nes
skaitytojas, prenumeruo-per tokias vestuves ne
darnas kelis laikraščius, gieda Avė Maria, niekas 
vis daugiau linksta pasi- ir neperseginėja jauno- 
likti prie vieno. sios vainikėlio...

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —■

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Parašyti Amerikoje testamentą ir jį įvykdyti, 
vieni juokai. Čia problema ne testamentas, bet tur
tas. Jei turėsi turtą, tai vis vien kas nors įvykdys 
testamentą. Net be testamento galima tvarkyti pali
kusį turtą. Toks turtas sėkmingai nueina remti... 
valdiškus betestamentinio turto likimo tvarkytojus. 
Liko turtelis. Paskyrė valdžia turtelio prievaizdus. 
Ir prievaizdai, tvarkymo išlaidoms, sutvarko tur
telį.

Taip yra Amerikoje. Bet kitaip yra tarybinėje 
Lietuvoje.

Istorija, apie kurią kalbame, įvyko viename iš 
kolūkių. Saugumo sumetimais kolflkįgalime pava
dinti "Kelias į Komunizmą", "Šlovingasis Spalis", 
"Lenino šypsena", "Kosygino ulceris". Svarbu, kad 
buvo kolūkis ir kad tame kolūkyje gyveno tarybiniai 
pilietingas kolūkietis, sakysim, (pavardė irgi ne
tikra) Kolūkėnas.

Tas Kolūkėnas gyveno, dirbo, prakaitavo, sai
kingai nugerdavo, dalyvavo mitinguose, pasiraši
nėjo deklaracijas prieš Vietnamo karą, smerkė 
Amerikos imperializmą, neigė Kinijos revizioniz- 
mą, aukojo valstybės rinkliavoms, kartą laimėjo 
Valstybinėje loterijoje fanerinį lagaminą, laikė ta
me lagamine savo drabužėlius, saikingai klausėsi 
anekdotų apie kolūkių pirmininkus, nedalyvavo ate
istinėje kompanijoje, nesireiškė ir religininkų už- 
mačiuose...

Vienu žodžiu buvo Kolūkėnas saikingai kryp
tingai pilietingas kolūkietis. Ramiai jis gyveno ir 
ramiai jis numirė. Prisikabino plaučių bėdos. Bu
vo jis geras pypkorius. Ir jam mirus, tarė medi
kas; Jei nemylėtų tabokos, dar porą metų pragy
ventų.

Kada jis mirė, atidarė jo lagaminą, prieš kiek 
metų laimėtą Valstybinėje loterijoje, nes ten buvo 
švarkelis, kuriuo .sugalvojo aprengti nabašninką. 
Lagamine buvo didelis, dailus, baltas vokas su 
stambiu užrašu:

Kolūkiečio Kolflkėno testamentas, kurį vykdy
ti pavedu draugui Kolūkio pirmininkui.

įvykis buvo toks neįprastas, nuostabus, kad su
bėgo - sustojo aplink fanerinį lagaminą bemaž visi 
kolūkiečiai.

Testamentas? Kokį gi turtą pagal testamentą 
gali palikti kolūkietis. įvykis liūdnas. Nabašninkas 
dar neaprengtas švarkeliu, kurį ir pamiršo 
traukti iš lagamino. Testamentas? Ką, po para- 
liais, paliko po savęs durnas kolūkietis Kolūkė
nas? Nei jis kombinavo, kaip krautuvių vertei
vos. Nei jis lobo, kai transporto žmonės. Nei jis 
valdė turtus, kaip valdo kolūkių pirmininkai.

Testamente buvo įrašyta:
Būdamas sveikame prote patvarkau sekančiai 

savo turtą. Trobesį, kuriame aš gyvenu palieku sa
vo ištikimai žmonai. Taippat jai, iki jos gyvos gal
vos palieku kolūkio fermą, kurioje yra penkiasde
šimt karvių ir trisdešimt avių. Savo sūnums palie
ku: Jonui — karvidžių pastatą ir pievą, kuri yra už 
karvidžių, o Petrui palieku dvidešimt akrų pernai 
melioruotos žemės, kur planuojama sėti baltuosius 
dobilus. Pilname prote pasirašau kolūkietis Kolū
kėnas .

Visą savaitę suko galvas kolūkiečiai.
— Kolūkėnas buvo nepilno proto, — tvirtino 

kolūkio pirmininkas.
— Ne, drauge pirmininke, nei tamsta, nei ku

ris kitas, nematėme jo nepilname prote, — sakė 
kiti. — Buvo jis pilname prote. Čia reikia reikalą 
aiškinti.

Trobesys, kuriame dabar gyveno našlė buvo 
didelis butnamis, ir priklausė kolūkiui. Karvės ir 
avys, karvidės ir žemė už karvidžių buvo kolūkio.

— Kaip jis gali išdalinti kolūkio turtą savo gi
minėms, — rėkė pareigūnai. — Tai nepotizmas. 
Giminių protekcija. Tai prieš mūsų konstituciją.

Čia išsišoko vienas vyrukas, latrelis ir pra- 
vaikšteiva, nelabai ir glostomas kolūkio vyriausy
bės. Vyrukas pasakė:

— Kieno trobesys, kur gyveno Kolūkėnas? Mūsų 
visų, reiškia ir jo. Kieno tos karvidės, avys ir pie
vos? Mūsų, reiškia ir Kolūkėno. Tad jis teisėtas 
savo turtą padalino po mirties.

— Teisingai, — pritarė žmonės.
Po to kolūkio pirmininkas pakvietė našlę Ko- 

lūkienę apeiti kolūkio turtus ir žemes ir vesdamas 
pro karvidę sakė:

— Tai tavo turtas, kurį tau paliko nabašnin
kas.

Ir vesdamas pro pievas už karvides, pasakė:
— Tai tavo pievos, kurias tau palikonabašnin

kas. Ir tas namas, kuriame gyveni, ir avys, kurias 
prižiūri. Viskas tai tavo, pagal nabašninko valią.

Ir pridūrė:
— Ir viskas tai visų, pagal šlovingąją mūsų 

konstituciją.
O Kolūkėno sūnūs, su kolūkio stipendija, stu

dijavo mieste techniką. Juos atšaukė kolūkin, atė
mė stipendijas ir paskyrė vieną į karvides, kitą 
prie pievų, kad būtų išlaikyta Kolflkėno testamen
to galia. Antra vertus, pasakė Kolūkio pirminin
kas, kol nepaaiškės, ar nėra testamente šunybių 
tarybinei santvarkai?



1972 m. rugpiūčio 25 d. DIRVA Nr. 66—5

LIETUVIS SHRINERIIT KONVENCIJOJE VASARONĖ OKEANO MIESTE
DR. VYTAUTAS DARGISLietuvių visuomenei 

nelabai pažįstamas var
das A.A.O.N.M.S. (An- 
cient Arabic Order for 
north America of Mys- 
tic Shrine!) arba populia 
rus vardas "shrineriai". 
Ši organizacija yra 32 
laipsnio masonų, kurie 
skiria savo lėšas ir lai
ką padėti sužeistiems vai
kams, nepaisant, rasės, 
religijos ar tautybės. 
Skamba labai liberaliai, 
bet šis vyrų vienetas la
bai amerikoniškai tau
tinis ir visi nariai ieško 
ir tarpusavy derinasi tuo 
kas visus jungia, bet ne
skiria.

1972 sukako šimtas 
metų nuo to laiko, kai bu
vo pastatyta pirma ligoni 
nė New Orleans Louisia- 
noje. Tad visi 32 laipsnio 
"farmazonai" ir nutarė 
suskristi į Dalias, Texas 
kur ir vaišingumas tra
diciniai yra Texaso dy
džio.

Ši organizacija suside 
da iš paskirų vienetų, va
dinamų šventyklomis 
(Temple) — žmogus ban
do sukurti šventyklą sa
vo sieloje Aukščiausio 
garbei! Chicagos šventyk
la vadinasi "Medinah" ar
ba arabų kalba Mahome
to gim tavi etė.

Liepos 15 išskrido 7 
lėktuvai su 950 shrine- 
riais į Dalias. Jų tarpe 
medicinos korpuse ir aš 
turėjau garbės dalyvauti. 
Dalyvavo arabų vadina
mo patrulio 4 kuopos, juo
dų arklių eskadronas, pu
čiamųjų dūdų orkestras, 
paradinis būgnų ir trimi
tų korpusas, motorinis 
vienetas, medicinos kor
pusas, policijos viene
tas, klounų kuopa, gaisri
ninkų vienetas ir kiti. Mū- punkte gauname reikia- 
sų lėktuvas pakilo 4 valan- mas instrukcijas. Grįž- 
dą po pietų iš O'Hare ae. 
rodromo. Nuotaika pui
kiausia! Visi laisvai 
vaikšto po visą lėktuvą ir 
vizituoja lakūnus. Mezga
si kalbos atnaujinamos 
pažintys ir aš susitinku 
porą lietuvių kilmės ame
rikiečių su shrinerių te
zėmis! Laikas slenka 
greitai ir štai Dalias!

Aerodrome išsirikia
vęs Heilą šventyklos or
kestras groja Semper Fi
delis maršą ir 7 galionų 
kepurėmis pasipuošu
sios Dalias shrinerių su 
tikimo komiteto ponios 
sutinka mus bučkiais! Aš 
irgi nebuvau užmirštas, 
visur tik skamba "Howdy 
podna"l Iš aerodromo mū- mų ir priimti, bet išgir- 
sų grupė vyksta įgarsią- 
ją Hilton Inn, kur mūsų 
šventykla sustos ir iš čia 
žygiuos į paradą. Oras 
karštas ir daug shrine
rių šluostosi prakaitą ir 
ieško šalto alučio.

Gauname kambarius ir 
bandom įsikurti. Mano

partneris šiai konvenci
jai labai simpatiškas ir
gi medicinos daktaras če
kų kilmės amerikietis. 
Tad mes ir sugyvename 
kaip čekai sako "akurat, 
česki brat!" Mūsų santy
kiai (vadinsiu Dr. s.)yra

irgi shrineriai. Garsusis 
Texaso jaučių kepimas ir 
liejasi alutis "Coors"(jo 
neparduoda Chicagoje)... 
Šiam vizitui prisiminti 
visi gauname 7 galionų 
Texaso kepures ir kaubo
jiškas skepetaites! Skam - 
ba tautiniai maršai ir dai
nos. Gamta nepaprastai

Dalis Medinah korpuso vyry. Tarp ją antras iš kairės šio 
straipsnio autorius dr. Vytautas Dargis.

labai draugiški ypatingai 
kai išsiaiškinome, kad 
Vytautas Didysis kartu 
su čekų karvedžiu Jonu 
Žižka yra sumušęs kry
žiuočius prie Žalgirio! 
Tautinė ginklo brolybė 
dar sustiprina masoniš- 
ką broliškumo jausmą ir 
štai mes jau pasiruošę 
prisistatyti į Medicinos 
komandos punktą, kurs 
yra pačiame Dalias mies
te.

Medicinos komandos

tame į viešbutį kur visi 
vienetai jau treniruojasi 
paradui ir ruošiasi išlai
kyt tą garbę "Galingo
sios Medinahos!", kada 
chicagiečiai žygiuoja — 
nėra lygių! Čia skamba 
orientalinis orkestras, 
čia trimitai, čia ško
tų "kūlinės dūdos" žvie
gia;
corps 
tiems 
Čiams 
raujasi apie mūsų organi
zaciją ir kviečia išgerti 
po "čerkutę" ir pabend
rauti. Vienas didelis texa- 
sietis kviečia skristi į jo 
farmą pajodinėti ark
liais. Negalim visų kvieti.

drum and bugle 
atrodo visiems ki- 

viešbučio sve- 
patinka ir jie tei-

dę mano akcentą labai su
sidomi Lietuvos padėti
mi ir keikia Rooseveitą 
su McGovernu kartu.

Sekančią dieną turime 
išvyką į Dude Ranch (lie
tuviškai galime vadinti 
dvaru), kur mus 9(0žmo
nių sutinka šeimininkai

Medinah šventyklos štabo nariai su žmonomis.

graži, vešli; tiesa karš
ta, bet nėra tiek drėg
mės kiek Chicagoje. Už
kandę vykstame į Rodeo 
laukus (jie čia pat) ir mū
sų šventyklos vadas pats 
pirmas įjoja į rodeo aikš
tę. Roberts yra didelis 
lietuvių draugas ir pa
deda aktyviai lietuviš
kiems reikalams. Na ir 
prasideda rodeo: Bra- 
mos buliai ir kitokie pra- 
jovai. Vienas kaubojus 
nutrenkiamas nuo arklio 
ir į pranešėjo klausimą
— ar yra čia daktaras?
— mes trys išbėgame ir 
tuoj suteikiame pirmą pa
galbą! Korespondentai fo
tografuoja ir medicinios 
korpusas pirmą sykįpasi- 
reiškia aktyviai. Vėlgrįž 
tame į Hilton Inn ir rytoj 
jau pirmas paradas.

Skamba parado trimi
tai — žygiuoja 72 šven
tyklos (net iš Kanados ir 
Meksikos) —masonerija 
organizuota tautiniais pa
grindais, bet visur vieny, 
jasi į Vakarų Jėgos ir Kul
tūros Avangardą. Ame
rikos konstitucija irgi pa
rašyta masoniškais pa
grindais. George Wash- 
ington buvo Didysis Vir
ginijos Masteris. Ir čia 
prieš Dalias piliečių akis 
žygiuoja seni ir jauni,ku
rie vadovaujasi motto: 
"vyras niekad taip tie
siai nestovėjo, kai jis pa
silenkė padėti mažam vai
kui"!

Kas įdomu — šios or
ganizacijos spalvos yra 
kaip ir Lietuvos vėlia
vos: geltona, žalia ir rau
dona. Tos spalvos domi
nuoja vėliavose ir unifor 
mose. Visi vienetai pra
eina pro tribūną ir Im- 
perijinis Potentatas 
Thornton priima pražy
giuojančių shrinerių sa
liutus. Labai daug žiūro
vų ir ypatingai vaikų. Pa
radas tęsiasi 8 valandas 
ir tik keli arkliai paslys
ta, nutrenkdami raite
lius, bet jie nesusižei- 
džia rimtai. Po parado 
bendras užkandis ir mau
dymosi baseinas visus 
atgaivina.

Sekanti diena skirta po
ilsiui ir turizmui, o kas 
nori sportuoti sportuoja. 
Vakare Texaso stadione

Važiuoti vasaroti į 
Okeano Miestą (Ocean Ci 
ty) prie Atlanto vandeny
no reiškia važiuoti į tam 
tikrą atskirą respubliką, 
atskirą ta prasme, kad 
šieme mieste negausi jo 
kių alkoholinių gėralų, 
net ir alaus. Atvažiavęs 
čia patenkti į tikrą pro- 
hibicijos saliukę Atlanto 
kratė. Tačiau alaus mė
gėjams nėra kas per daug 
nusiminti, nes pavažia
vęs 10 min. į priemiestį 
gali atsigaivinti kokiais 
tik patinka Ragučio skys 
timėliais. Aš paklausiau 
viešbučio šeimininką Jo
ną Jasinską, ar taprohi- 
bicija veikia tik sezono 
metu, ar tęsiasi per vi
sus metus. Jis atsakė, 
kad Atlanto Miestą kaž
kada įkūrusi kažkokia 
sekta, rodos metodistų, 
ir palikusi testamentą, 
draudžiantį pardavinėti 
bet kokius alkoholinius 
gėralus per ištisus me
tus. Pasitaiko Ameriko 
j e dar it tokių keisty
bių! Nemenka keistybėir 
ta, kad žiemos metu Oke 
ano Mieste gyvena tik 
apie 10.000 gyventojų, o 
vasarą sezono metu gy
ventojų skaičius pašoka 
iki 150.000!

Vėlgi važiuoti vasa
roti į Okeano Miestą reiš
kia važiuoti pas ponus Eu 
geniją ir Joną Jasinskus 
į jų viešbutį Croft Hali, 
oficialiai apibūdintą 
"Apartments — rooms". 
Tai yra impozantiškas 
trijų aukštų su bokšte
liais, pilaitę prime
nąs pastatas, turįs 30 
kambarių ir 3 butus, sto 
vįs Atlantic Avė ir 6 gat 
vės kampe. Iš vasarna
mio verandos kitapus gat
vės matyti gražūs mies. 
to bibliotekos ir gimna
zijos rūmai, teniso aikš
tė ir garsusis keletos my 
lių pajūrio tiltas, kuris 
iš Croft Hall'io pasie
kiamas per penketą mi
nučių.

VYTAUTAS ALANTAS

yra taip vadinama Shri- 
neaganza. 90.000 žiūrovų 
ir masiniai kariški or
kestrai groja žvaigždė
tos Vėliavos Maršą ir 
kai pasirodo pagrindinis 
kalbėtojas Bob Hope (ne 
nustebkit — jis yra labai 
gerbiamas už savo tauti
nį patriotizmą ir antiko
munizmą) žiūrovai svei
kina jį atsistodami ir su
keldami ovacijas. Čia vy
rauja dvasia stipraus 
amerikiečių dešinio poli 
tinio sparno. Vykusiu hu
moru Bob Hope pajuokia 
McGoverną ir kairįjį ele
mentą, ypatingai "hi
pius"! , Nuskamba 76 
trombonų maršas diri
guojamas paties kompo
zitoriaus Meredith Wil- 
son ir štai 100 jaunų 
Texaso mergaičių su tau
tinėmis vėliavomis išsi
rikiuoja ratu ir didelis 
100 metų gimtadienio tor
tas įvažiuoja į vidurį ir 
galingai nuskamba "Hap 
py Birthday" mūsų A.A. 
O.N.M.S.!

Sekančią dieną para
duojame Forth V/orth, 
netoli nuo Dalias — 6 
valandų paradas. Prieš 
tai bendros ekumeninės 
pamaldos: Visos krikš
čionių denominacijos ir 
pora rabinų su muedzinu.

Bet viskas baigiasi ant 
šio svieto ir štai vėl 
skrendame namo įChi- 
cagą.

Tur būt, nelabai pa
klysiu sakydamas, kad 
visi lietuviai, atvažiuo
ją vasaroti iš Amerikos 
ir Kanados į Okeano Mies 
tą apsigyvena ponų Ja- 
sinskų "pilaitėje". Visą 
eilę metų mes su žmona 
vasarodami Okeano Mies
te visada sutikdavome 
pas ponus Jasinskus pa
žįstamų ir nepažįstamų 
lietuvių iš įvairių vieto
vių. Nemanau, kad lietu
viai taip mėgsta Croft 
Hall'į tik dėl to, kad lai
kytųsi šūkio: lietuvis pas 
lietuvį — gal iš dalies ir 
taip? — bet svarbiausia 
dėl to, kad ponų Jasins- 
kų "pilaitė" daugeliu at
žvilgių skiriasi nuo kitų 
tos rūšies vasarnamių.

Pirmon galvon reikia 
pasakyti, kad sunku kur 
kitur užtikti tokią švarą 
ir tvarką, kaip kad Croft 
Hall'yje. Kasmet atvažia 
vęs galvoji, kad tavo kam 
barys ir visas namas bu
vo atnaujintas ir išdažy
tas prieš pat atvažiavi
mą. Vėlgi tvarka: kamba 
riuose iškabintose taisyk 
lėse aiškiai pasakyta, 
kad 11 vai. visi svečiai 
miega, prašoma netriukš 
mauti!

Pagalios tvarkos ir 
švaros, be abejo, gali ir 
kitur rasti, nors gal ir 
ne tokios "išieškotos", 
tačiau sunku rasti tokių 
šeimininkų. Ponai Euge
nija ir Jonas Jasinskai 
sugeba sudaryti malonią 
draugišką, šiltą nuotai
ką, kuri svečius kažkaip 
sujungia į vieną "bendruo
menę". Šeimininkai ne 
tik visada pasiruošę sve
čiams patarnauti, bet ir 
bendrauja su jais. Ypač 
vakarais po darbo Jonas 
Jasinskas padiskutuoja 
įvairiais klausimais ir 
pajuokauja su svečiais 
verandoje. Anksčiau, 
prieš keletą metų, būda
vo apsirengęs užbaigs su 
svečiais savo darbo die
ną. Šiemet to nebebuvo, 
matyt, turėjo daugiau dar
bo, kad nebebūdavo laiko 
ir persirengti.

Jasinskas daugiausia 
randa bendrą kalbą su sa
vo svečiais per savo hu
morą, kuris, kaip žino
ma, visiems patinka. Jis 
visada šypsosi ir nieka
da nevengia pakalbinti

svečią praeinantį korido
rių. Jo būdą šiek tiek pa 
vaizduoja ir jo raštinėje 
ant sienos kabantis "šū
kis": In God we trust, 
Ali others pay cash! Ar
ba vėl: Šiam all doors 
ąuietly, please, please... 
Tuo tarpu šeimininkė, 
ponia Eugenija, nors ir
gi labai draugiška su sve
čiais, bet visada labai 
rimta, lyg susirūpinusi 
ir, atrodo, visą laikąkaž 
kur skuba. Žodžiu sve
čiams susidaro labai aiš
kus įspūdis, kad jie yra 
labai rūpestingai šeimi
ninkų globojami...

Tad nenuostabu, kad 
ponų Jasinskų rūpesčiu, 
darbštumu bei sugebėji
mais organizuoti Croft 
Hall’is išsidirbo tokią 
plačią klijentūrą ir su
traukia kas vasarą tiek 
vasarotojų. Jasinskas 
man parodė savo archy
vą, iš kurio matyti, kad 
tie patys vasarotojai at
važiuoja pas jį vasaroti 
kasmet jau 25 metai.

Jonas Jasinskas yra po
puliarus ne tik savo va
sarotojuose, bet ir Okea 
no Miesto vasarnamių 
savininkų tarpe. Jis jau 
kelintą kartą yra išren
kamas Ocean City mo- 
terlių, viešbučių ir va
sarnamių savininkų or
ganizacijos pirmininku. 
Matyt, visi jo Ocean Ci
ty kolegos pažįsta Jono 
Jasinsko humorą, nes 
kažkuria proga jam pa
dovanojo "mapą", kurią 
jis nebe pasididžiavimo 
ir humoro rodo savo sve 
čiams...

Taigi, jei prie pato
gaus ir prieinama kaina 
apsigyvenimo Croft Hai
tyje dar pridėsime puikų 
pajūrį — ypač šiemet van
duo buvo švarus ir šiltas 
— pasivaikščiojimus ir 
pasivažinėjimus dvira
čiais pajūrio tiltu, bei 
vakarinius koncertus pa
jūrio salėje, tai ir turė
sime, galima sakyti, ide
alią vasaronę Okeano 
Mieste. Ypačiai dar ir 
oras šiemet mums pa
sitaikė labai palankus.

MACHINIST A
or 

MACHINE OPERATOR 
with high mechanical ability. 

Ist Shift. 
Apply 9 A.M. to 4:30 P. M. 

CLEVELAND REFRACTORY 
METAL 

28850 Aurora Rd., Solon, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(66-68)

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
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TAUTOS ŠVENTĖ - RUGSĖJO AŠTUNTOJI
JONAS MIŠKINISNėra žmogaus, nėra ir 

šeimos, neturinčių kokio 
nors gyvenime svarbes
nio ir atsimintinio įvy
kio. Lygiai taip pat nė
ra tautos, norinčios gy
venti, neturinčios savų 
švenčių, primenančių is 
torinius tautos įvykius, 
sukaktis, žygius ir kit
ką.

Lietuvos nepriklauso
mybės, Vytauto Didžiojo 
metais, buvo įsteigta Tau
tos šventė — Rugsėjo aš
tuntoji, kuri yra itinpras- ___ ____ ________
minga, ir sąmoningai pa- raiįumį įr> pritariant Vo 
vadinta ne valstybės, bet kietijos imperatoriui Si 
mūsų Tautos švente. O gismundui ir kitiems to 
kur gi yra lietuvių tauta? met0 Europos karalims 

ir kunigaikčiams, pa
skirta vainikuotis Vilnių 
je 1430 m. rugsėjo 8 die
ną. Tačiau, kaip žinoma, 
šiam planui priešingi bu 
vo Lietuvos kaimynai len 
kai, kurie ir sutrukdė.

Jau dvidešimt aštuoni 
metai kai šią reikšmin- 

tuos, kurie savo gražią. Tautos šventę minim, 
ją kalbą mėgino iškeis- ** '
ti į svetimą.

Lietuvos nepriklauso
mybės metais Tautos 
šventė — rugsėjo aštun
toji buvo švenčiama, kaip 
tautos gyvybės ir džiaugs
mo bei pasigėrėjimo tų 
darbų diena. Istorinė tos 
dienos kiltis buvo susiju
si su Vytauto Didžiojo pi 
si su Vytauto Didžiojo 
planu tapti Lietuvos ka

gismundui ir kitiems to
Visur, kur tik gyvena lie
tuviai. Šiuo metu lietuvių 
yra išsibarsčiusių po vi
sus pasaulio žemynus. 
Taigi ne tik pačioje oku
puotoje Lietuvoje, bet ir 
kitur: Europoje, Šiaurės __ ,
ir Pietų Amerikoje, Aus - Lenkai negalėdami Vy- 
tralijoje^ Kanadoje jr ki- taut0 sumanymo kitaip 

suardyti, savo pasienyje 
užpuolė iš pasalų, vežan 
čius Vytautui vainiką ir 
pagrobė tą vainiką. Dėl 
šios priežasties vaini- 
______ j buvo atidėtas 
vienam mėnesiui, bet tos 
dienos nesulaukęs, Vytau 
tas Didysis mirė, spalio 
mėn. 27 d.

tuose kraštuose. Vadina
si, tauta yra neaprėžta 
erdvės. Ji gali sudaryti 
atskirą valstybę, bet gali 
ir nesudaryti. Tauta ir 
be valstybės griaučių ga- Avimas 
Ii gyventi kaip organiz
mas. Lietuviai ilgą laiką 
neturėjo savo valstybės, 
bet vis dėl to gyva tauta. 
Tokiu būdu tauta yra ka
žin kas aukštesnis, lyg 
dvasinis dalykas. Šis 
bruožas daug ką pasako 
ir nurodo, kadtauta žy
miai daugiau reiškia ne
gu atskirtas žmogus.

Jei sakom lietuvių tau
tos šventė, tuo pačiu pa
žymini lietuviškumo są
voką. Tam tikru požiūriu 
šią šventę galėtum vadin
ti ir lietuviškumo šven
te. Juk tauta ir lietuviš
kumas nėra bespalviai da
lykai ir turi tik jai vie
nai prigijusių ypatybių. 
Žodžiu, Rugsėjo aštun
tosios dienos šventė pri
mena ir pabrėžia mūsų 
tautos savitumą, kitaip 
tariant, tai kuo skiriasi 
nuo kitų tautų. Todėl čia 
ir reikia suprasti ne ką 
kitą, tik lietuviškumą. Ta 
čiau lietuviškumas reiš
kiasi ne vien kalba, bet 
prigimtimi ir savais lie
tuviškais papročiais.

Lietuviškumas tai nė 
mūsų tėvų, nei senolių 
sukurtas dalykas. Lietu
viškumą ugdė ir plėtė anų 
laikų senoji karta, bet ji 
varė tik aušrininkų ir var
pininkų dirbtą darbą. Bet 
juk ir prieš juos lietu
viai kalbėjo lietuviškai ir 
skaidrino lietuvišką są
monę. Tokie dvasios mil
žinai kaip Daukantas, Va
lančius ir kiti. Tačiau ir 
čia negalima sakyti, kad 
juodu su kitais veikėjais 
būtų pačius pirmuosius 
dirvonus plėšę. Devynio
liktojo amžiaus pradžio
je ir pirmoje pusėje lie
tuvišką mintį puoselėjo 
visa eilė vyrų, kuriuos 
anuomet daug kas vadi
no romantikais. Mat, jie 
žavėte žavėjosi kiekvie
nu lietuvišku pasireiški
mu. Dar aštuoniolikta
jam amžiuje lietuviškai 
rašė didelis poetas Do
nelaitis ir kiti. Lietu
viškumo žiburių nesti
go ir ankstyvesniais lai
ko tarpais. Pavyzdžiui, 
XVI-jo amžiaus bajoras 
Mykolas Daukša parašė 
savo garsiąją "Postilę". 
Nors tai yra lietuviški 
pamokslai, bet tas dva
sininkas "Postilės" įžan
goje ligi sielos gelmių 
susižavėjęs lietuvišku 
žodžiu ir peikte peikia

gyvendami už Lietuvos 
ribų. Švenčiam, kitaip 
sakant, minime ją be di
delių iškilmių, bet dide
liame susikaupime ir su 
sirūpinime, turėdami 
prieš akis mūsų tautos iš
gyvenamas kančias oku
pantų vergijoje.

Nors ir skausmo su
spaustomis širdimis, gy
vendami svetur turime 
susikaupę minėti šią Tau
tos šventę ir ta proga at 
sigaivinti, sustiprėti, pa
siryžti. Juk be šitokiųpa- 
guodžiančių atsigaivini
mo momentų būtų dar di
desnis pavojus apkerpėti 
ir kasdienybės dulkėse 
paskęsti. Tai kol vienin
gai rinksimės minėti 
tautos sukaktis, tai tol 
laikysimės savų tradici
jų ir papročių. Kol patys 
kalbėsime su savo vai
kais lietuviškai, tol išlik 
sime gyva tauta, turinti 
teisę būti laisva ir nepri
klausoma.

Lietuvą apgaubusi nak
tis, vėliau ar anksčiau 
praeis. Turėkim vilčių, 
kad praeis, kaip ir visos 
kitos praeity Lietuvą ap - 
gaubusios naktys.

KINO TEATRU VARGAI VILNIUJE
kius teatrą kartais už ke
lių kilometrų, gauti bi
lietą. Pavyzdys — nauji 
miesto rajonai (Žirmū
nų, Lazdynų, Karoliniš-

Iki šiol kino ekranas 
Sovietijoje turėjo žymią 
pramoginę funkciją. Be- 
mirštąs Amerikoje ki
no teatras dar labai po
puliari pramogavimo vie- kių) neturi kino teatrų. Iš 
ta ir ok. Lietuvoje. Žmo- ten iki artimiausiojo teat- 
nės dar noriai lanko kino ro keli kilometrai kelio, 
filmų demonstravimą. Tad, kaip praleisti lais- 
Gal būt režimo tvarkomo- vą vakarą. Į tai su įdo- 
ji televizija tiek nuobodi, miu sovietinio darbinin- 
kad neprirakina ir vilnie
čių prie savo buto televi
zoriaus.

Tačiau kino teatro lan
kymas Vilniuje turi savo 
specifines problemas. 
Miesto gyventojų skai
čius (tvirtina spauda) sie
kiąs 400,000, o kino teat
rų beveik nepadidėja. 
1941 metais Vilniaus kino 
teatrų salėse buvo 7200 
vietų, dabar ... 7090vie- 
tos!

Nenuostabu, kad prie 
kasų susidaro, kaip prie 
kiekvienos krautuvės il
gokos eilės. Dalį laukian
čiųjų nukerta kasos lan
gelyje pasirodęs skelbi
mas: bilietai išparduoti. 
Nenuostabu, kad ir kino 
teatrų bilietai jau koti
ruojami ... juodoje biržo
je1.Žmonės nesiryžta eiti 
žiūrėti filmą. Kas kad fil
mas domina, bet nėra jo
kios garantijos, aplan-

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
Turret lathe, *bullard, tracer lathes, 
and milling machine hands.
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance. 
Day and night shift, working 45 to 
53 hours per week.
Employees will work in new Plant 
located in Willoughby at 4456 ln- 
dustrial Pkwy.

Apply in Person at
JOHN L. MOLNER INDUSTRIES 

15250 McCracken Rd. 
Maple Heights, Ohio 

Betvveen Lee & Broadway 
(63-72)

ko laisvalaikio apibūdi
nimu atsako laikraštis 
(Komjaunimo Tiesa, Nr. 
150) — žiūrovas (negavęs 
bilieto) eina įparduotuvę 
— butelio...

Kinematografijos ko
mitetas nesirūpina aprū
pinti vilniečius papildo
mais kino ekranais.Štai:

Lazdynuose numatyta 
pastatyti kino salė — iki 
metų pabaigos statybi
ninkai 
darbų 
rublių, 
dėti

Gorkio gatvėje, kur bū 
simo kino teatro vietą 
jau septinti metai bud
riai saugo tvora, apkli
juota reklama.

Žirmūnuose, nei Ka- 
roliniškėse ir apskritai 
kituose sostinės rajonuo
se šiame penkmetyje ki
no teatrų statyti nepla
nuojama.

Sovietiniai penkmečiai 
rūpinasi priversti savo 
pavaldinius dirbti, nesi
rūpindami jų laisvalaikio 
problemomis. Pagaliau, 
kam tas laisvalaikis? Ta
rybinis darbininkas, pa
kankamai prisivarginęs 
soclenktynėse, nepriva
lo kelti laisvalaikio pro
blemų. Tegu, sveikas, 
ilsisi ligi sekančios dar
bo dienos...

Iš naujesniųjų Vilniu-

ketina realizuoti 
už 60 tūkstančių 
(Tai reiškia pra- 
darbą planais).

1972 m. rugpiūčio 25 d.

je veikia šie kino teat
rai: Lietuva, Vilnius, Vin
gis, Planeta, Aidas... Tai 
nedidelių salių (iki 420 
vietų) patalpos. Uždary
tas kino teatras Maskva! 
Kino teatras Aušra vei
kia pusrūsyje. Tai ankš
tos, tvankios, patalpos. 
Šis kinas aptarnauja pla
tų rajoną prie geležin
kelio stoties. Ypač gi 
susenęs yra teatras 
Žvaigždė. Jis nieko ne

siskiria nuo archaiškų, 
"judančių paveikslėlių ka
binetų".

Kodėl Vilniuje nesta
to naujų kino teatrų? klau
sia netgi sovietinė spau
da. Tuo tarpu Kinemato
grafijos komitete, ku
riam tas klausimas ad
resuotas, statybos sky
riuje ramiai sau pluša 
viršininkas su dviem pa 
dėjėjais. Jie minta iš... 
vis nestatomų pastatų

Be žodžių
Skaitykit ir platinkit 

DIRVĄ

statybos!
Be abejo kino teatrų 

statybos finansavimas 
ateina per kuriuos nors 
kultūrinės veiklos stip
rinimo kanalus. Dide
lius kreditus Vilnius ga
vo senų, antikinių bažny
tinių pastatų pritaikymui 
muziejams, mitingų sa
lėms, sandėliams. Dir
vos skaitytojai anksčiau 
skaitė apie tuos barba
riškus senų bažnyčių ža
lojimo ir niekinimo 
veiksmus.

Kino teatras skirtas 
dirbančiojo laisvalai
kiui. Bet Sovietijoje dar
bo žmogus, visų pirma, 
turi dirbti. Kultūringo 
laisvalaikio jis galės ir 
palaukti.... (ar)
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kad gražiai pats jaunimas 
mokėjo susitvarkyti gyve
nant gamtoje.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

J
• Steponas Nasvytis sa

vo šeimos aplinkoje š. m. 
rugpiūčio 19 dienų atšventė 
89-tų gimtadienį ir palygi
namai geroje sveikatoje 
įžengė į devyniasdešimtuo
sius amžiaus metus.

Dirva iš savo pusės jun
giasi su nuoširdžiausiais 
linkėjimais tautinės idėjos 
puoselėtojui Steponui Nas- 
vyčiui įžengus j devynias
dešimtuosius metus.

žuvusiųjų pagerbimas: 
Sekmadienj, rugpiūčio 27 
d., 12 vai. ALT Clevelando 
skyrius ir Lietuvos Vyčių 
seimas padės vainikų lietu
vių kultūriniame darželyje 
pagerbiant tuos tris vyrus, 
kurie šių vasarų susidegino 
už Lietuvos laisvę. Visi 
Clevelando ir apylinkių lie
tuviai prašomi dalyvauti.

MEDŽIO ŠAKNŲ 
SKULPTŪROS

Medžio šaknų skulptū
ros kūrinių paroda ati
daroma šį penktadienį 
rugp. 25 d. 7 vai. vakaro 
Hollenden House viešbu
tyje Clevelando miesto 
centre. Ten, kur jau tre
čią dieną vyksta Vyčių 
Seimas.

Šioje parodoje matysi
me naują meno šaką, ku
rios pradininkas yra Pra
nas Baltuonis iš Kana
dos. Jo sukurtus iš me
džio šaknų skulptūros kū
rinius turėsime progos 
pamatyti šį savaitgalį.

Tai daugelio metų stu
dijų, teoretiško ir prak
tiško pasiruošimo ir dide
lio iš prigimties turėto 
gabumo išdava. Tapybos 
ir skulptūros studijas bu
vo pradėjęs Lietuvoje, 
vėliau jas tęsė Montre- 
alio Fine Art School of 
Montreal Museum. Bet 
pati ši naujo meno šakos 
idėja turėjo gimti jo pa
ties sąmonėje, nes jokio- šių reguliarios pamokos, 
je mokykloje apie tai ne- Mokiniai prašomi atsi
buvo dėstoma ir jokių kny nešti turimas knygas, są- 
gų apie tai dar nebuvo siuvinius, pieštukus.Pa- 
išleista. Būdamas tos me- mokos baigsis 1:15 vai. 
no šakos pradininkas ir Šiais metais prisideda 
išvystytojas jaučia parei- viena pamoka. Bus mo- 
gą tas žinias perduoti 
ateinančioms kartoms, 
ir tikisi kada nors apie 
tai išleisti knygą.

Nuo to laiko, kai jo kO 
rinių buvo išstatyta Mon- 
trealio parodoje "Expo 
- 1967" kurią aplankė

ŠĮ SEKMADIENĮ...

Rugpiūčio 27 d., sekmadieni, 2 vai. p.p.

Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos Clevelando skyrius rengia

PRIE ERIE EŽERO

GEGUŽINĘ
Naujosios parapijos rajone Canterbury, Landseer ir Windward gat
vių klubo parke, prie Erie ežero kranto. Įėjimas iš Canterbury gat
vės galo.

Clevelando ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

Gegužinės šeimininkas p. Alb. Karsokas.

Gegužinės pelnas skiriamas DIRVAI paremti

/
šv. Mišios 10:30 vai. r. 
šv. Jurgio bažnyčioje. 
Per tas mišias giedos 
Čiurlionio ansamblis, 
vad. Alf. Mikulskio. Po 
mišių visi kviečiami vyk
ti į kultūrinius darže
lius, kur vyčiai (jie at
važiuos autobusais) ir 
ALT Clevelando sky
rius, vadovaujant pirm, 
inž. Alg. Pautieniui, pa
dės vainikus prisimini
mui žūstančių lietuvių 
dėl

GERI NAMAI
Du vienos šeimos namai, 

vienas medinis, kitas plyti
nis su skiepais ir garažais 
prie pat ežro E. 185 — Neff 
Rd. rajone.

Gražus 6 šeimų plytinis 
nesenas apartamentas. 6 
garažai, gera nuoma, netoli 
E. 185 gt.

Lietuvos laisvės.
• VYSK. M. VALAN

ČIAUS lituanistinė mo
kykla pradeda mokslo me
tus rugsėjo 9 d., šešta
dienį, 9:15 vai. ryto šven
tomis mišiomis. Po mi-

Naujas 6 kambarių na
mas su skiepu prie Chardon 
kelio. Tuojau galite apsigy
venti.

Apleistas prie E. J.85 gt.
4 kambarių namas, skiepas, 
garažas, gražus sklypas — 
pigus.

Clevelando Naujų Lietuvių Namų akcijų įsigijimo vajus vyksta 
toliau. Nepailstami Clevelando visuomenininkai dr. E. ir M. Len
kauskai {teikia 1242 dol. čekĮ už akcijas finansų komisijos pirm. E. 
Stepui. Dr. E. Lenkauskas buvo pirmasis finansų komisijos pirmi
ninkas. Nuotraukoje iš kairės: Lithuanian Villagedirektorius S, Ma
čys, dr. E. ir M. Lenkauskai, dir. Z. Dučmanas ir finansų kom. 
pirm. E. Stepas.

DIRVAI PAREMTI 
GEGUŽINĖ

Šį sekmadienį maloniai 
praleisite laiką prie ežero, 
atsilankę į ALT S-gos Cle
velando skyriaus gegužinę 
Dirvai paremti.

Gegužinė įvyks šį sekma
dienį, rugpiūčio 27 d., 2 vai. 
p. p. Naujosios parapijos 
rajone, prie Erie ežero, 
Canterbury, Iandseer ir 
Windward gatvių klubo par
ke. Įėjimas iš Canterbury 
gatvės.

Bus gėrimų, šiltų ir šal
tų užkandų. Blogam orui 
esant yra pastatas, kuria
me bus galima susirinkti.

Visi Clevelando ir apy
linkės lietuviai maloniai 
kviečiami į šią paskutiniąją 
šio sezono gegužinę.

Plytinis 7 kambariai, vis
kas ant vieno aukšto, gra
žus didelis sklypas, Rich
mond Hts.

Medinis, 3 miegamieji 
Highland Hts ir kitas me
dinis 3 miegamieji Mentor.

CLEVELANDO PARENGIMIĮ 
KALENDORIUS

SAVAITGALIO IŠKYLA
Rugpiūčio 4-6 d.d. Cleve

lando "Klaipėdos” vietinin- 
kijos vyresnieji jūros skau
tai, daugumas kurie nega
lėjo dalyvauti Jubiliejinėj 
stovykloj Romuvoje, turėjo 
savaitgalio iškylų prie Py- 
matuning ežero. Oras buvo 
puikus. Pastatę palapines 
ant ežero kranto buriavo, 
irklavo ir maudėsi gražiame 
ežere.

Išvykai vadovavo vieti
ninkas j. s. D. Kižys. Visus 
skaniai maitino P. Gaižutis. 
Trijų dienų iškyla parodė,

koma tikybos, taut. šo
kių ir dainavimo. Mokyk
loje veiks vaikų darželis 
vaikams nuo 4 m. am
žiaus ir angliškai kalban
tiesiems arba silpnai mo 
kantiems lietuvių kalbą, 
klasė. Pirmąją mokslo

tūkstančiai žmonių iš vi- metų dieną, t.y., rugsėjo 
so pasaulio ir susilaukė 
meno kritikų gero įverti 
nimo, buvo suruošta apie 
40 parodų Kanadoje ir 
JAV.

Penktadienį ir šešta
dienį paroda atidara iki 
11 vai. vakaro. Sekma
dienį nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. p.p. Paroda vyks
ta tame pačiame viešbu
tyje, kur penktadienio va
kare 8:30 bus vyčių sei
mo proga 
Čiurlionio 
koncertas; 
vakare —
vakaras ir sekmadienį 
2 vai. p.p. vyčių seimo 
užbaigiamasis banke
tas. Visi prašomi daly
vauti.

Šį sekmadienį įvyks Vy
čių Seimo iškilmingos

9 — po mišių parapijos 
salėje įvyks mokinių tė
vų visuotinis susirinki
mas. Visi tėvai labai pra
šomi dalyvauti.

• Cleveland Trust bankas 
praneša, kad reguliarus 85 
c. dividentas grynais už ak
cijas bus pradėtas mokėti š. 
m. rugsėjo 15 d.

ruošiamas
Ansamblio 

šeštadienio 
9 vai. šokių

• Cleveland Transit Sys- 
tem organizuoja sekmadie
nį, rugpiūčio 27 d. autobu
sais susisiekimų į Ohio 
Statė Fair. Autobusai išva
žiuos į parodų iš Cleveland 
Public Sųuare 8 ir 8:30 vai. 
ryto ir iš Columbus atgal 
išvažiuos 6 v. v.

Suaugusiems bilietas kai
nuoja 8 dol. ir vaikams iki 
12 metų amž. 5 dol.

Turime visur — visokių 
namų.

Teiraukitės:
EAST SHORE REALTY

Naujas adresas: 
673 East 185 Street 
481-6900; 731-9400; 

531-2190 
U.M.L.S.

Juozas Mikonis — Realtor

IŠNUOMOJAMAS kam 
barys naujosios parapi
jos rajone. 386-7729, 

66-67

BY 0WNER EAST 185 ST. 
AREA

Large brick bungalow, 3 
bedrooms, l'/Į bath, large 
modern kitehen with dish- 
washer, oven and range, 
and disposal. Dining room, 
basement, two car garage, 
excellent condition. Asking 
27,000. Tel.: 531-4619.

PADARYKIT 
CLEVELANDO PENKTĄ METINĮ ©ktobrrtat

JŪSŲ DARBO DIENOS SAVAITGALĮ 
ŠEIMOS DŽIAUGSMU.

GERAS MAISTAS, GERA MUZIKA, GERA PROGRAMA, 
GEMUTLTiCHKEIT!

DEŠIMT ORKESTRŲ — DAUGIAU KAIP 500 PROGRAMOS 
DALYVIŲ.

Be pertraukos programa nuo vidudienio iki 11 v, v. 
BEREA FAIRGROUNDS 

šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį, 
rugsėjo 2, 3 ir 4 d.d.

Visas pelnas skiriamas Parents Volunteer Assn. for 
Retarded Children.

Įžanga: $1.75. Vaikai iki 14 m. įleidžiami veltui. 
AUTOMOBILIŲ PASISTATYMAS VELTUI.

Įžangos mokestis padengia jūsų vietą didžioje palapinėje 
visam programos laikui. Puikus maistas ir gėrimai už žemą

• Oktoberfest jau penkti 
metai iš eilės ruošiamas 
festivalis Darbo Dienos sa
vaitgaly pasidarė tradiciniu 
ir sutraukia minias žmonių 
į Berea Fairgrounds. 10 or
kestrų ir apie 500 progra
mos dalyvių linksmins nuo 
vidudienio iki 1 vai. vak. Di
džiausias pasirinkimas gar
džiausio maisto ir gėrimų.

Oktoberfest organizato
rius yra garsiojo europie
tiško restorano Hofbrau 
Haus savininkas Steve Ben- 
cic. šio festivalio visas pel
nas skiriamas Parents Vo- 
lunteer Assn. for Retarded 
Children.

Praeitais metais šventę 
aplankė 40,000 asmenų. 
Šiais metais laukiama 
70,000.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR
1ST CLASS SKILLED 

CINTIMATIC NUMERICAL 
TAPĖ CONTROL

DRILL & MILLING MACHINE 
OPERATOR

MILL & BORING MILL 
OPERATOR

be able to sėt up work from 
Prints and Close Tolerancc.

JIG
Mušt
ijŪue_______ ____ _
Second shift openings. Steady work, 
excellenl rates and fringes benefits.

BARTH CLEVELAND 
McNEIL CORP.
12650 BROOKPARK 
CLEVlLAND. OI IJO

Tel. 267-1950
(60-64)

RŲGPIDČIO 23 - 27 D.D. 
Vyčių Seimas.
RŲGPIDČIO 27 D. ALTS-gos 

Clevelando skyriaus gegužinė.
RUGSĖJO 16 D. Tautos Šven

tės minėjimas ir vaidinimas 
"Antrasis kaimas". Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

SPALIO 1 D. 4 vai. LRK 
Moterų S-gos 36 kuopos metinė 
vakarienė naujosios parapijos 
kafiterijoj.

SPALIO 1 D. 12 vai. šv. Jur
gio salėje, politinio filmo de
monstravimas. Rodo ALT sky
rius.

SPALIO 7 D. Ketvirtasis abi
turientų pristatymo balius.

SPALIO 14 D. Chicagos Lietu
vių Operos iškiliųjų solistų (D. 
Stankaitytės, A. Stempužienės, 
S. Baro ir kt.) koncertas. Ren
gia LB Ohio apygarda.

SPALIO 22 d. Birutininkių 
parengimas.

LAPKRIČIO 4 D. LVS Ramo
vė ir Lietuvių Bendruomenė ren
gia Kariuomenės šventės minė
jimą - koncertą.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

GRUODŽIO 9 D. Koncertas 
Naujos parapijos salėje. Rengia 
Saleziečiams remti komitetas.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

• Dr. Kazimieras čampė 
praves mokslines paskaitas 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sųjungos su
važiavime spalio 7-9 d., 
Washingtone, D. C. Gimęs 
1937 m. kovo 4 d., Brno Če
koslovakijoje. Dr. čampė 
lankė Connecticuto Univer- 
citetų kur įsigijo BSME ir 
MS laipsnius iš mechanikos 
inžinerijos. Phdirbęs porų 
metų ant atominio lėktuvo 
projekto Pratt & Whitney 
firmoje, pradėjo toliau tęsti 
studijas atominės energijos 
srityje ir 1966 m. įsigijo 
PhD laipsni Purdue Univer
sitete. šiuo metu dirba Hitt- 
man Associates, Ine. inžine
rijos firmoje, kur atlieka 
techniškus tyrinėjimus ap
imant atominės energijos 
pritaikymus, žaliavų ir 
energijos taupymo būdus, ir 
gamtos naikinimo sumaži
nimo galimybes. Priklauso 
ALIAS Washingtono sky
riui ir Sigma Xi, ANS ir 
IES techniškom draugijom.

nuotykiai Darbo Dienos savaitgalio programoje.

• Išnuomojamas kamba
rys vyrui ar moteriai. 7306 
Hecker Avė. Tel. 391-4761.

(65-66)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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

• Apdraudos reikalais ge
niausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės j V. Giedraitį, tel. 
941-6835.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St„ Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NEOLITUANŲ STOVYKLAI 
PASIRUOŠTA

Šioje gražioje vasarvietėje Vermonte nuo rugpiūčio 27 iki 
rugsėjo 4 d. bus Korp! Neo-Lithuania vasaros stovykla.

J. Lendraičio nuotrauka

Laikas taip greitai bėga, 
kad vos spėji su juo žygiuo
ti. Rodos taip nesenai buvo 
trejetas mėnesių, o žiūrėk, 
jau viena savaitė beliko, 
kaip iš visų kampelių neo- 
lithuanai-ės su savo bičiu
liais sugūžės į penkioliktą
ją vasaros stovyklą, kuri 
bus nuo rugpiūčio mėn. 27 
iki rugsėjo mėn. 4 d. gra
žioje Thunderbird Lodge 
Mt. Snow, Vermont, šios 
stovyklos vadovybė jau bu
vo paskelbta Dirvoje ir ji 
nesikeičia. Ruošiant stovyk
las rengėjai turi nemažai 
rūpesčio, kaip sudaryti įdo
mesnę programą.

Šios penkioliktosios vasa
ros stovyklos programa yra 
įvairi ir sudėtinga. Trum
pai programa atrodo taip:

Sekmadienį, rugpiūčio 27 
d. stovyklos atidarymo aka
demija, kurią praves Vyr. 
Valdybos vicepirmininkė. — 
šen. Audronė Povilčiūtė. Po 
to vėliavų pakėlimas, žodį 
taria stovyklos vadovas dr. 
Eug. Noakas. Vėliau salėje 
paskaita. Vakare įvyks su
sipažinimo vakaras. Jį pra
veda kol. Jurgis Lendraitis.

Pirmadienį. Dvi paskai
tos — kol. A. Aukaus ir 
dr. J. Balio — Lietuvių tau
tos papročiai. Vakare pasi
linksminimas -ir šokiai.

Antradienį — šen. kol. V. 
Dirgelaitė su savo pagelbi
ninkais praves pokalbį, apie 
Korporacijos veiklą ir t.t. 
Sportas — praveda R. Mau
rukas.

Trečiadienį — fil. E. Mo
desto referatas. Po pietų fil. 
K. Kasakaičio paskaita — 
lietuvybės išlaikymas išei
vijoje su diskusijomis. Va
kare — laužas. Praveda R. 
Bitėnas.

Ketvirtadienį — fuksų 
diena, tai Viena iš įdomiau
sių. čia daug gražaus humo
ro ir išdaigų. Praveda kol. 
R. česas.

Penktadienį — dvi pa
skaitos — fil. Emilijos če- 
kienės — Jaunimas — Pa
vergtos tėvynės aidas. Fil. 
V. Gruzdys — Korporacija 
praeityje. Vakare vyrams 

Dr. Kazys Bobelis, ALT pirmininkas, rugpiūčio 14-16 d. Miami 
Beach, Fla., respublikonų partijos platformos komitete padaręs 
pareičkimą Lietuvos klausimu.

alutis, o mergaitėms — ar
batėlė.

šeštadienį — fil. Jono 
Gaižučio paskaita su skaid
rėmis apie M. Čiurlionį. 
Jaunimo pasirodymas. Kau
kių balius.

Sekmadienį — fil. Aldo
nos čekienės paskaita nuo 
Adomo ir Ievos. Vėliau lite
ratūros vakaras. Filmas — 
dvylika.

Pirmadienį — stovyklos 
uždarymas — baigiamąjį 
žodį taria stovyklos vado
vas dr. Eug. Noakas ir Vyr. 
Valdybos vicepirmi n i n k ė 
kol. Audronė Povilčiūtė. Po 
to vadovo "krikštas”.

Stovykloje veiks medici
nos skyrius, kurį sutiko pri
žiūrėti miela dr. Birutė Ka- 
sakaitienė.

Amerikos ir Lietuvos vė
liavos pakeliamos 8 vai. ry
to giedant himną. Nulei
džiamos 6:30 v. v. giedant 
— Marija, Marija. Visi kor- 
porantai su spalvomis. Pie
tų, pusryčių ir vakarienės 
laiką nustato stovyklos va
dovybė. Tad, geros sėkmės 
stovyklautojams.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

VARGONININKŲ 
SEIMAS

A. L. Vargonininkų — 
Muzikų Sąjungos 50-sis su
kaktuvinis seimas įvyks š. 
m. rugsėjo 4 d. Karalienės 
Angelų parapijoje, 213 So. 
4th St., Brooklyn, N. Y.

Centro Valdyba kviečia 
visus š. Amerikos ir Kana
dos muzikus (dainininkus, 
instrumentalistus, kompozi
torius) gausiai seime daly
vauti. Seimas pradedamas 
10 vai. iškilmingomis kon- 
celebracin ė m i s mišiomis. 
Mišių metu N. Y. ir N. J. 
vargonininkų sąjungos cho
ras giedos V. Mamaičio pa
rašytas mišias. Solo giedos 
solistės: I. Silva ir O. Zu- 
bavičienė. 12 vai. seimo ati
darymas ir posėdžiai. Posė
džiuose numatyta svarstyti

labai svarbūs sąjungos rei
kalai.

Muz. V. Strolia skaitys 
paskaitą ir ją pademons
truos plokštelėmis, paskai
tos tema: "Lietuvis vargo
nininkas plokštelėse”. Sei
mas bus filmuojamas ir fo-
tografuojamas.

Sąjungos Centro Valdybą 
sudaro: dvasios vadas kleb. 
kun. A. Petrauskas, garbės 
pirm. prof. A. Aleksis, 
pirm. V. Mamaitis, vice
pirm. komp. J. Stankūnas,
I sekr. Alg. Kačanauskas ir
II sekr. M. Cibas. Seimą 
mielai sutiko globoti sąjun
gos dvasios vadas kleb. kun. 
A. Petrauskas.

SIEKIA AUKŠTESNIO 
LITUANISTINIO 

ŠVIETIMOSI
Į Pedagoginį Lituanisti

kos Institutą ketina įstoti 
šie Chicągos Aukštesniosios 
Lituanistinės Mokyklos pra
ėjusiųjų mokslo metų absol
ventai: Baršketytė Ofelija, 
Martytė Ramunė, Pakalniš
kis Aloyzas, Paškutė Vida, 
R-einytė Grasilda, Slapšys 
Marius ir Stončiūtė Loreta. 
Manytina, kad ir kiti šios 
mokyklos absolventai pa
seks šių draugų pavyzdžiu 
ir įstos į Institutą, kuriame 
mokslo metų pradžia bus 
rugsėjo 9 d.

• Kun. R. Kasponiui, Los 
Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos vikarui, rugpiūčio 
14 d. Daniel Freeman ligo
ninėje padaryta sunki nu
garkaulio operacija.

• Vilija Mockutė, buv. 
clevelandietė, baigusi kole
gijos mokslus Chicagoje ir 
dabar gyvenanti Los Ange
les, nuo rudens pradeda 
dirbti Los Angeles šv. Ka
zimiero parapijos mokyklo
je. Ji mokins trečiąjį sky
rių ir bus mergaičių sporto 
instruktorė.

• Dr. Arvydas ir Aldona 
Kudirkai, gyvenantieji Ca- 
lifornijoje, susilaukė rug
piūčio 7 dieną sūnaus And
riaus-Arvydo.

Pirmagimiu anūku džiau
giasi Magdalena Kudirkie
nė, Waterbury, Connecticut 
ir Elena bei Pranas Sidzi
kauskai, Chicagoje, Illinois.

• Architektas Edmundas 
Arbas skaitys paskaitą 
"Lietuvis Architektas Išei
vijoje" vienuoliktajtime Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos suva
žiavime, 1972 m. spalio 7-9 
d. Washingtone, D. C.

Arch. Arbas yra profesi
nei praktikai registruotas 
Michigane ir Kalifornijoje, 
taip pat yra išlaikęs Natio
nal Council NCARB prof. 
egzaminus. Jo darbai yra 
įvertinti eile premijų Ame
rikos, Brazilijos, ir Austra
lijos valstybėse. Dirbęs įvai
riose architektūrinėse fir
mose, jis šiuo metu veikia 
privačioje praktikoje — 
Edmund Arbas A.I.A. & As- 
sociates, Kalifornijoje. Fir
mos darbai apima universi- 
nius kompleksus, pramonės 
centrus, mokyklas, ligoni
nes, butų kompleksus, ir 
įstaigų dangoraižius.

Rugpiūčio 13 Detroite buvo pašventintas kertinis akmuo ir pamatai pradėtos statyti Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos bažnyčios ir kultūrinio centro. Nuotraukoje kun. Dietz, atstovavęs kardinolą 
John Dearden, asistuojamas kun. Alfonso Babono, atlieka šventinimo apeigas. Kairėje Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. Mykolas Kundrotas ir projekto autorius arch. A. Kulpa-Kulpavičius,

K, Sragausko nuotrauka

K. Petrauskui 70 metų
Žurnalistas Konstan

tinas Petrauskas rugpifl- 
čio mėnesį sulaukė gra
žaus sukaktuvinio am
žiaus — 70 metų.

Sukaktuvininkas yra uo
lus visuomenės veikėjas: 
Lietuvos kariuomenės kū' 
rėjas - savanoris, senas 
šaulys, ALTS-gos Chi- 
cagos skyriaus pirminin
kas, spaudos bendradar
bis. Jau kelis metus sėk
mingai darbuojasi Chi- 
cagos Lietuvių kultūros 
muziejuje, tos įstaigos 
veiklon įnešdamas daug 
iniciatyvos-gyvumo, daž
nai per spaudą painfor
muodamas visuomenę 
apie muziejaus veiklą bei 
projektus; nuoširdžiai
rūpinasi įsteigti muzieju
je gražų karinįskyrių.ku 
riuo tikslu telkia lėšas, 
įgyja pirmųjų Lietuvos 
nepriklausomybės kovų 
dalyvių - karininkų ir ka
reivių portretus, foto
grafijas, kitokius kari
nius atributus, spaudą ir 
visą tai tvarko. Jau ne
vienais metais muzieju
je surengė XI.23-os ir 
Vasario 16-sios minėji
mus, kuriuose, dalyvau 
jant gausiai chicagiečių 
publikai pats skaitė ir 
kvietė kitus kompeten
tingus p as kaitininkus,
paskaitoms skaityti. Mi
nėjimai pravedami visa
da labai įspūdinga,patrio
tinės dvasios kupina pro
grama. Plačios savo ini
ciatyvos ir didelės veiki
mo energijos vedinas, jis 
nepamiršta pagerbti ir 
mūsų tautos Veteranų — 
Lietuvai ir lietuvybei nu
sipelniusių asmenų, ku
rių gražus būrys š.m. 
birželio 17 d. Chicagoje 
viešai ir iškilmingai bu
vo pagerbtas. Aišku, tai 
įvyko ne be žinios ir pri
tarimo bei aktyvaus da
lyvavimo muziejaus pre
zidento p. Balzeko, bet... 
žinau, — iniciatyva bu
vo čia minimo Jubiliato, 

kuris ir programos "pa- 
gerbtuvių dalį" pats 
tvarkė ir vedė.

Dideli, palyginant, yra 
sukaktuvininko nuopelnai 
ypač Lietuvos kariuome
nės kūrėjų - savanorių 
sąjungai. Tai paliudija 
mano matytas Pasaulio 
Lietuvių Archyve kabąs 
gražus, būrio kūrėjų-sa
vanorių pasirašytas jo 
garbei "diplomas" su jo 
veiklos apibūdinimu ir 
kuogeriausiais jam lin
kėjimais bei padėka. O 
kiek jo pasidarbuota mi
nint ir skelbiant savano
rių kovos žygius mūsų 
lietuviškoje spaudoje.

Šia neeiline proga, 
nuoširdžiai sveikinu mie
ląjį sukaktuvininką, po
zityvų visuomenės vei
kėją Konstantiną Petraus • 
ką, linkint jam dar ilgų 
sėkmingos veiklos me
tų, sveikatos bei ištver
mės.

Kazimieras Bertašius

š. AMERIKOS PABAL- 
TIEčIŲ ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS
š. Amerikos Pabaltiečių 

prieauglio klasių lengvosios 
atletikos pirmenybės įvyks 
š. m. rugsėjo 16 d. (šešta
dienį) Kanados latvių sta
dione "Sidrabene”, netoli 
Hamiltono, Ont. Varžybas 
rengia Kanados Latvių 
Sporto Sąjunga. Pradžia 11 
vai. ryto.

Pirmenybės bus vykdo
mos jauniams ir mergai
tėms, šiose klasėse: B (14- 
15 m, imtinai), C (12-13 m. 
imt.) ir D (žemiau 12 m.).

Š. Amerikos Lietuvių 
pirmenybės bus išvestos iš 
pabaltiečių varžybų pasek
mių, atskirų rungčių visai 
nevykdant.

Smulkios informa c i j o s 
yra išsiuntinėta visiems lie
tuvių sporto klubams. Klu
bams nepriklausą sportinin
kai prašomi kreiptis į ŠAL
FAS S-gos lengvosios atle
tikos vadovą A. Bielskų, 
šiuo adresu: Mr. A. Biels- 
kus, 30207 Regent Road, 
Wickliffe, Ohio 44092. Te
lefonas (216) 944-3390.

Dalyvių registracijos ter
minas yra rugsėjo 10 d. 
(pagal pašto antspaudo da
tą), šiuo adresu: Mr. G. Gu- 
binš, 55 Pine Crest Road, 
Toronto, 9 Ont. Telefonas 
(416) 767-1398.

Idant būtų galima sėk
mingiau suorganizuoti lie
tuvių lengvatletus ir iš
vengti įvairių nesklandumų, 
lietuvių lengvatletai prašo
mi užsiregistruoti pas A. 
Bielskų iki rugsėjo 6 d.

Golfo pirmenybės
Š. Amerikos Pabaltiečių 

individualinės ir komandi
nės golfo pirmenybės įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
Alto, Mich. (Grand Rapids 
priemiestis). Vržybas vyk
do Grand Rapids Latvių 
Golfo Klubas.

Varžybos vyks Saskatoon 
Golf Club, Alto, Mich. Pra
džia 9:30 AM punktualiai! 
Dalyvių prisistatymas ir 
sugrupavimas nuo 8:00 AM 
iki 9:00 AM.

žaidėjų skaičius daly
vauti varžybose neapribo
tas. Komandinės varžybos 
bus išvedamos iš individua
linių pirmenybių, paimant 8 
aukščiausias vietas užėmu
sius žaidėjus iš kiekvienos 
tautybės ir sudedant jų pa
sekmes kartu.

Specialūs p a b a 11 iečių 
olimpiniai medaliai bus duo
dami už 6 vietas individua
linėse varžybose ir pirmą 
bei antrą vietą užėmusių 
komandų nariams. Koman
dinė trofėja nugalėtojams.

Registracijos terminas iki 
š. m. rugsėjo 16 d. (pagal 
pašto antspaudo datą), šiuo 
adresu: Mr. U. Plate, 1436 
Bali N. E., Grand Rapids, 
Mich. 49505. Telef. (616) 
459-7354. Pavėluota regis
tracija bus atmetama.

Lietuviai golfininkai kvie 
čiami gausiai dalyvauti. 
Pirmenybėse pakviesti da
lyvauti ir ukrainiečiai.

Lietuvių golfininkų koor
dinavimu rūpinasi ŠALFAS 
S-gos Golfo Komiteto vado
vas Juozas Kredys, 7259 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, 
III. Telef. (312) 436-2013.

Smulkios informacijos iš
siuntinėta visiems sporto 
klubams. Klubams nepri
klausą, pavieniai žaidėjai 
prašomi kreiptis į rengėjus 
arba J. Kredį.

MAINTENANCE.
OPPORTUN1TIES:

Large manufacturer in S. E. 
Suburb, needs experienced 
Electricians, General Mainte
nance men and lift truck me- 
chanics. Openings on both day 
afternoon shifts.

Apply in person.

WEATHER-TITE 
NORANDEX, INC.

7120 KRICK RD.
WALTON HILLS, OHIO

An Equal Opportunity Employer

VANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 
MOLD MAKERS 

MACHINISTS 
& 

JR MOLD MAKERS
. Mušt have fob shop experience & be 

able to ,et up work from Blue Print 
and Close Tolerance.
Top hourly wage. lncentive bonus 
plan, hospitalization insurance. Paid 
vacation. Apply at 

MIDWAY MOLDS INC.
Silver St.. Vicksburg. Mich.

(63-66)
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