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TAUTINES MINTIESLIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SOVIETŲ - KINŲ 
GINČAS

Sovietų vyriausybė kaltina ko
munistinę Kiniją "už mėginimą 
skleisti neapykantą tarp Sovie
tų Sąjungos ir Kinijos liaudies 
žmonių"...

Kaip gi tas skleidimas neapy
kantos pasireiškia? O gi išleidi
mu netinkamo atlaso. Mat, Peki
no vyriausybė neseniai išleidu
si naują atlasą, kuriame reiškia
mos pretenzijos į daugelį Sovie - 
tų Sąjungos žemių, bendram plo
te net 900.000 kv. mylių.

Minimas atlasas — pavadintas 
"Taikos atlasu". Mat, Sovietai, 
jeigu sugrąžintų Kinijai tai, ką 
yra iš jos pagrobę, tai, girdi, 
būtų taika. Kitu atveju, be abe
jonės tarp milžiniškos Kinijos 
kuri yra keturis kartus dides
nė už Sovietų Rusiją žmonių 
skaičiumi, taika nežadama...

Taigi, atrodo, jog tokiu reika
lavimu, ne tik apkarpomi Sovie
tuos grobuoniški apetitai atei
čiai, bet dargi, norima atsiimti 
tas žemes, kurias Rusija, dar 
carų laikais pasisavino.

Naujasis Kinijos "Taikos at
lasas" esąs atspaustas Kinijos 
sostinėj Pekine, sovietų žo
džiais tariant, "iš paviršiaus la
bai nekaltai atrodąs, tarytum 
tai būtų nekalto turinio geogra 
finis leidinys", bet kas viduj 
jo dedasi — tai tik užsirišk akis 
ir visiškai nežiūrėk į'jį...

Savaime aišku, Kinija niekad 
nenusileis ir kuo toliau, tuo 
griežčiau reikalaus sugrąžin
ti iš jos išplėštas žemes, nes 
jai, su tokiu gyventojų skaičiu
mi. tos žemės begaliniai reika
lingos, Tai yra Kinijos išsi
maitinimo bei pragyvenimo klau - 
simas.

Apie šį "Taikos atlasą" “Iz- 
vestijos" rašo:- Žiūri į tąjį at
lasą ir negali patikėti, kad toks 
atlasas galėtų pasirodyti viešu* 
mon. Pažiūrėjęs visiškai iš ar
ti -- pasidarai visiškai nuste
bintu"...

Kiniečių propaganda, girdi, ve - 
dama visokiais būdais prieš So
vietų Sąjungą. Jie, esą, išgalvo- 
ją visokiausių "trikų", kad paro. 
džius pasauliui savo didelę jė
gą ir dar didesnį apetitą...

"Izvestijos” nurodo jog atla. 
se nurodomos Kinijos pretenzi
jos į Mongoliją, didžiąją dalį 
Kazakstano, tam tikras dalis 
Turkmėnijos ir Uzbekistano ir 
Sibirą nuo šiaurinės pusės Usu- 
ri upės iki Pacifiko, Visa tai, 
esą, nurodyta kaip Kinijos že
mės.

Šiuo metu Sovietų Sąjunga ir 
Kinija turi rubežių 4.300 mylių 
ilgio.

Pekinas, anot "Izvestijų" Pr. A Iš.

VLIKo ir Pabaltijo delegacijos pirmininko dr. J. K. Valiūno sutikimas grįžtančio iš Helsinkio liepos 
8 d, New Yorke. Su vėliavomis ir gėlėmis jį pasitiko Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, organizacijų 
atstovai ir visuomenė. Nuotraukoje iš kairės: kun. Mikalauskas, V. Šileikienė, gen. kons. A, Simutis, 
akt. V. Žukauskas, dr. J.K. Valiūnas, J. Audėnas, A. Vakselis, B. Radzivanienė ir kt.

L. Tamošaičio nuotrauka

Pabaltijo delegacijos pirmininkas 
pasakoja apie areštą Helsinkyje

Specialus pranešimas iš New Yorko
Apie Europos Saugumo 

Konferencijoje Pabaltijo 
delegatų areštą jau buvo 
rašyta mūsų visuose laik
raščiuose ir ne visur su
tapo pranešimų faktai, 
kaip svetimuose spaudos 
puslapiuose, taip ir mū
sų, bet skirtumai buvo tik

drumsčiąs vandenį, kad sėkmin
giau jame meškeriotųsi. Jis tam 
reikalui ir sėjąs nepaykantątarp 
dviejų liaudies kraštų žmonių.

Kinija periodiškai atakuojanti 
Sovietų Rusiją už 19 šimtmetyje 
sudarytas sutartis, kuriomis ca
rų Rusija pasisavino didelius 
Kinijai priklausiusius žemių plo
tus. Kinai skaitą tas sutartis 
nuskriaudžiančias juos, todėl ne
teisingas ir naikintinas.

Susidūrimai tarp Sovietų Ru
sijos ir Kinijos sienos sargybų 
buvę itin dažni ypač 1969 m., ka 
da apytikriai buvę užmušta apie 
50 sovietų ir apie 100 kinų ka
reivių.

Taigi, karti piliulė Sovietams 
tas Kinijos vadinamasis "Tai
kos atlasas"... 

smulkmenose, tai pri
klausė nuo pranešėjų dva
sinės būsenos, nuo per
gyventų įspūdžių. O per
gyventi mūsų delegacijai 
teko daug.

Kad lietuvių visuome
nė būtų teisingai infor
muota VLIKo ir Pabalti
jo delegacijos pirminin
kas dr. K. J, Valiūna.s 
liepos H dieną, savo įstai
goje, New Yorke, 5-th 
Avė. painformavo radijo 
ir spaudos atstovus apie 
tai, kas Helsinkio konfe
rencijoje įvyko sąryšy 
su mūsų delegacija ir jų 
paskirtimi. Jis kalbėjo:

VLIKas tai konferenci
jai senai ruošėsi. Buvo iš 
siuntinėtas platus memo
randumas visom laisvo
sios Europos vyriausy
bėm. O dabar nusive- 
žėm ELTos anglų kalba 
pritaikytą biuletenį ir 
brošiūra "Lithuania how 
much do we know about 
her". Aukščiau minėtom 
vyriausybėm buvo nusiųs
ta "USSR - German Ag
gression Against Lithu
ania" ir k.

Lietuvių delegaciją su 
darė: dr. J. K. Valiūnas, 
pirm., dr. J. Genys, dr. 
P. Vileišis ir E. Žilio- 
nytė. Birželio 30 d. jau 
atvyko latvis I. Freima- 
nis, iš Stockholmo, Šve
dijos. Liepos 1 d. atvyko 
latvis P. Reinhards iš 
Londono, Anglijos, o lie
pos 2 dieną atvyko iš New 
Yorko dr. Jonas Genys, 
Eglė Žilionytė ir latvis 
Uldis Grava. Dr. Petras 
Vileišis ir estas Georg 
Kahar iš Kanados atvyko 
liepos 3 d. Estas Ilmar 
Pleer liepos 4 d. iš New 
Yorko. Delegacijos 
pirm. dr. J. K. Valiūnas 
ten buvo vienas iš pir
mųjų.

Konferencijoje dalyva
vo 460 akredituotų žur
nalistų ir mums buvo 
vienas iš pirmųjų rūpės - 
čių gauti jų sąrašą. Lat
vis U. Grava per savo įs
taigą, kur jis JAV dirba, 
buvo išsirūpinęs ketu
riem latviam kredencia
lus, bet vienam neatvy
kus pasisekė įrašyti dr. 

J. Genį, tokiu būdu jie vi - 
si keturi nuskubėjo lie
pos 2 dieną į konferenci
jos salę, kur balkone sė
dėjo visi žurnalistai, o 
salėje dalyviai. Tai buvo 
užsienių reikalų minis- 
terių paruoštų paskaitų 
skaitymas. O kiti mūsų 
delegatai ruošė, redaga
vo notos tekstą, kurį įtei
kinėjo užsienio reikalų 
ministeriams ir porai 
šimtų žurnalistų kartu 
su mūsų ankstesniu me
morandumu, o taip pat ir 
kvietimus į Pabaltijo de
legacijos ruošiamą kon
ferenciją. Pakvietimus 
buvo išdalinę jau apie 200 
žurnalistų, nes jie vaikš
čiojo su ženklais ant krū 
tinių prisisegę ir lengva 
atpažinti. Dirbom visi su 
tartinai ir skubėdami. Pa
sisekė užmegsti ryšių su 
keliais žurnalistais ir ofi
cialiais delegatais.

Liepos 4 dieną U. Gra 
va gavo kvietimą į Rytų 
Vokietijos Pasiuntiny
bės suruoštą priėmimą 
delegatams ir žurnalis
tams. Jis prisiartino 
prie Anglijos užsienių 
reikalų minis cerio Home 
ir paklausė, kodėl konfe
rencijos darbotvarkėje 
nėra Pabaltijo valstybių 
klausimo. Šis patarėjam 
kreiptis į sovietų delega - 
cijos pirmininką A. Gro- 
myko. Grava tuoj pat klau
simą pakartojo Gromy- 
kui. Tas trumpai atsa-

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas liepos 11 d. lietuvių radijo ir spaudos atstovams padarė pranešimą.
Iš kairės: dr. J. K. Valiūnas, V. Strolia, A. Budreckis, Tėv. K. Bučmys, J. Audėnas ir R. Navickaitė. 

L. Tamošaičio nuotrauka

PLANAI SAU, GYVENIMAS SAU...
Montrealio Pasaulinės 

parodos Sovietų Sąjungos 
paviliono lankytojams 
yra veltui dalinama bro
šiūrėlė "USSR — 1965 — 
1970 —1975", kas reiškia 
penkmečio planus, prade 
dant nuo 1965 m. Brošiū 
relė išleista Maskvos No- 
vosti agentūros anglų ir 
prancūzų kalbomis.

Brošiūrėlėje stengia
masi įrodyti, kokią eko
nominę palaimą ir pažan
gą yra atnešę Sovietų 
Sąjungai jos penkmečiai 
planai. Oia išskaičiuoja
mos visos sritys, ku
riose dėka tų penkmečių 
planų padaryta tokia pa
žanga.

Pavyzdžiui, elektros 
jėgainių statyba per šį 
penkmetį vykstanti labai 
sparčiu tempu. Tokios ga
lingos jėgainės jau pasta 
tytos ar dar statomos 
Moldavijoje, šiaurinėje 
Rusijoje, Ukrainoje, Už- 
uralėje, Sibire, Baltgudi- 
joje ir Baltijos respubli
kose. Ypatingai pamini
ma Rygos hidroelektrinė 
stotis.

Naftos gavimas per šį 
penkmetį yra numatytas 
padidinti nuo 120 iki 125 
milijonų tonų. Tam reikar- 
lui yra pastatyta ar sta
tomos naujos rafineri- 
jos. Išvardinta visa eilė 
tokių naujų rafinerijų, ku
rių viena yra ir Lietuvo
je. Kaip žinia, sovietai 
tokią rafineriją stato Ma 
žeikiuose. Natūralių ga- 
zo dujų gavimui be jau 
veikiančių stočių Ukrai
noje, dabar stengiamasi 
pradėti išnaudoti dar tur
tingesnius gazo išteklius 
Sibiro erdvėje.

Labai didelė pažanga 
užplanuota žemės ūkyje. 
Pavyzdžiui, mėsos gamy
ba pakilsianti nuo 40 iki 
43 procentų, pieno gavi
mas — 29 procentais,
cukraus gamyba 34 pro
centais, o žuvų veisimas 

kė, kad šios valstybės 
laisvai ir savanoriškai 
yra įsijungusios į So
vietų Sąjungą. Gravą po 
kelių minučių civiliai ap
sirengęs vyras saugumie 
tis išvedė iš salės.

Liepos 5 d. 10 vai. ry
to vis nesulaukiam U. 
Gravos. Apie tą laiką at
ėjo į dr. J. K. Valiūno 
kambarį du saugumiečiai 
ir sakėsi norį paklausti 
keletą klausimų. Jie pa
matė kambaryje daugme-

(Nukelta į 2 psl.)

net 170 procentų. Dar ge
riau būsią su grūdų gamy
ba. Naujai drenuoti lau
kai atnešią nuo 10 iki 12 
milijonų tonų grūdų dau
giau, negu iki šiolei. Der
liaus padidinimui būsią 
laukuose išbarstyta virš 
72 milijonų tonų minera
linių trąšų, tai yra trąšų 
gamyba padidėsianti net 
170 procentų, palyginus 
su 1965 m. — Labai gra
žiai skamba tie planai. 
Bet, jei visa taip sklan
džiai rieda kaip ant svies
to, kodėl Sovietų Sąjunga 
jau keleri metai perka 
Kanadoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse (ši
meli milijonus bušelių 
grūdų? Ne tik kviečių, 
bet ir grūdų pašarui. Net
gi bulvių...

Būsią palaikomi tamp
resni ryšiai su dar atsi
likusiais kraštais Azijo
je, Afrikoje ir Lotynų 
Amerikoje, pagelbint 
jiems techniniais ir 
moksliniais patarimais 
pramonėje ir žemės ūky
je. Bet ypatingai tamprūs 
ekonominiai ryšiai būsią 
palaikomi su "socialisti
niais kraštais", tai yra 
su Sovietų Sąjungos s ate 
litais (žinoma, stengian
tis juos dar daugiau ūkiš
kai išnaudoti, negu iki 
šiol).

Kai jau tokia gerovė 
tų penkmečių planų dė
ka sužydėsianti, tai sa
vaime aišku, kad ir atly-' 
ginimai pakilsią. Pvz., 
jei fabrikų darbininkai ar 
įstaigų tarnautojai 1965 
m. mėnesiui gaudavę vi
durkį po 96 rublius ir 50 
kapeikų, tai 1975 m. jie 
jau gausią nuo 146 iki 149 
rublių. Būsiančios pa
keltos pensijos kolūkių 
darbininkams ir šei
moms, kurios neteko 
duondavio (atseit, tėvo). 
Būsiančios įvestos pa
šalpos daugiavaikėms 
šeimoms, jei bendros šei
mos pajamos į mėnesį 
neprašoka 50 rublių (1). 
Nėščioms moterims ir 
gimdyvėms būsiąs moka
mas tas pats atlygini
mas, kokį jos gaudavo 
dirbdamos, nežiūrint, 
kaip ilgai jų nėštumas ar 
pogimdyvinis periodas 
užsitęstų. Ir t.t., ir t.t.

O kad skaitytoją ta pa
darysima pažanga dar la
biau įtikintų, čia pat duo 
dama didžiulė diagrama, 
kur skaitlinėmis ir pieši
niais parodoma, kaip ta 
pažanga atrodys 1975 
metais. (ab)
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Australijos padangėje
— ANTANAS LAUKAITIS

Linksminamės Australijoje
Su prasidėjusia žiema, kuri 

yra be sniego, išskyrus tik kal
nus ir juose esamus puikius.sli 
dinėjimo kurortus, prasidėjo ir 
mūsų uždarų linksmybių sezo
nas. Jeigu vasarą, pavasarį ir 
rudenį didesnės mūsų linksmy
bės yra atvirame ore, tai žie
mą, tas viskas būna viduje. Iš 
visų mėnesių pats linksmiau
sias yra birželio. Kai praside
da Antaninėmis, tai vėliau, ko
ne pusė šventųjų vardų išpuola. 
Kaip ir kitur vakarų pasaulyje, 
mūsų jaunesnieji daugiausia 
tarpu vyresnieji, ypatingai tu
rintieji žinomus šventųjų var
dus, nepamiršta lietuviškos tra. 
dicijos ir užbaliavoja dar tik
rai lietuviškki.

Žiemos laike pasitaiko ir 
daugiau mūsiškių uždarų balių. 
Štai moterų socialinė draugi
ja surengia puikų blynų balių, 
kurio metu reikia jau visas sa 
vo svorio dietas pamiršti, nes 
jų pagaminti skanumynai tirps
ta burnoje ir pelnas eina lietu
viškiems socialiniams reika
lams. Štai gi skautai su savo 
kaukių baliumi, chorai ir spoi\ 
tininkai bei kiti. Turėk tik žmo 
gus sveikatos, o jau apie pini
gą tai niekas ir neklausia ir 
taip kas savaitgalį reikia links
mintis, remti savąsias organi
zacijas ir kitą dieną avaikščio- 
ti su sunkia galva. Visą tą da
bar viršija reguliariai kiekvie
ną šeštadienį esantieji puikūs šo
kiai Sydnėjaus Lietuvių Klube, 
kur įėjimas yra visuomet nemo. 
karnas, gėrimai normaliomis kai
nomis, maistas puikiausias, tik 
šok ir gėrėkis moderniška aplin
kuma ir besišypsančiais tautie
čių veidais. O šypsosi tie kurie 
pokerio mašinomis nelošia, ar
ba išlošia ant jų, kas jau pasi
taiko daug rečiau. Tačiau sma
gu girdėti savuosius tautiečius 
su šypsena pasakant, kad įdėti 
J mašinas keli desėtkai doleriu- 
kų daug greičiau palengvins pa
statyti ir numatomą didžiulę 
sporto salę su visais jos prie
dais. Ir, atrodo, kad kaip ir vi
same pasaulyje, taip ir pas mus, 
moterys yra daug didesnės loši
mų azartininkės ir jų prie ma
šinų matosi kur kas daugiau ne
gu vyrų, už ką pats klubas ir 
būsimos salės naudotojai turės 
joms tik dėkingi būti.

»•*
Krašto V-bos Jaunimo reika

lams narės Lidijos Pocienės pa
siūlymu ir iniciatyva, Australi
joje kuriasi ir vis daugiau veikia 
PLS jaunimo skyriai. Daugumos 
sutikimu, Adelaidės JaunimoSky- 
rius yra pakviestas ir sutiko va
dovauti visam Australijos jauni
mui. Per gana trumpą laiką 
jie užmezgė tamprius ryšius su 
kitais skyriais ir kitomis lie
tuviškomis organizacijomis. At
eityje yra numatyta vieną Jauni
mo Skyriaus narį paskirti j Kraš 
to V-bą,taippatpaskiruosemies- 
tuose norima, kad šių skyrių vie
nas narys būtų priimtas į apylin
kių valdybas, taip pat jaunimo 
narį įtraukiant J esamas švie
timo komisijas, kur jie galėtų 
daugiau būti naudingi, sudarant 
naująsias švietimo programas, 
pritaikant jas prie moderniųjų 
mokslo metodų. Norima kad jau
nimo narys būtų pilnateisis Lie
tuvių Dienų rengimo narys ir 
kt. Džiugu, kad Australijoje au
gęs mūsų lietuviškasis jauni
mas nebėga nuo viso mūsų lie
tuviškojo gyvenimo, bet pats į jį 
veržiasi, kas ir mūsų ateičiai 
duoda labai daug gražių vilčių.

•••
Neseniai Melbourne buvo ati

darytas Marijos Centras su Ma

rijos paveikslų galerija. Šį cent 
rą atidarė Melbourno kardino
las Knox, dalyvaujant dideliam 
skaičiui tikinčiųjų. Tarp nemažo 
skaičiaus įvairių Marijos pa
veikslų, šiame centre yra ir du 
mūsų dailininko B. Žiedo paveiks
lai, tai nutapytas Aušros Vartų 
Marijos paveikslas ir kitame 
aukšte įspūdingas Marijos --Juo 
dųjų Motinos paveikslas, kuris 
yra daugiausiai dėmesio atkrei
piąs paveikslas visoje galeri
joje.

Su dideliu pasisekimu Melbour_ 
ne praėjo Literatūros Vakaras, 
kurį pradėjo koordinatorius A. 
Seikis, kuriam padėjo pranešė
jai E. Šeikienė ir P. Rūtenis. 
Programą pradeda neseniai sa
vo 60-tį atšventęs mūsų poetas 
J. Mikštas, sekant kun. P. Va- 
seriui. Vėliau duodama iš plokš 
telės M.K. Čiurlionio simfoni
nė poema "Miške". Rašytojos 
M. Malakflnienės poeziją skai
tė M. Sodaitienė ir E. Seikie- 
nė. Po to seka žinomas Austra
lijoje Melbourno vyrų oktetas 
vadovaujamas P. Morkūno, iš 
pildęs tris dainas. Antroje 
dalyje A. Zubras skaito savo apy
saką, A. Matukevičienė savo ei
lėraščius ir vėliau solistas P. 
Rūtenis, akompanuojant D. Le
vickienei gerai sudainuoja ke
lias dainas. S. Cižauskas pa
skaito savo humoristikos, kai 
M. Sodaitienė duoda ištraukas 
iš B. Zabielos kūrybos. Pabai
gai vyrų oktetas sudainuoja tris 
dainas.

šį vakarą rengė Krašto V-bos 
Lituanistinė Biblioteka ir jo pa
sisekimas su puikia melbourniš- 
kių literatų ir menininkų išpildy
ta programa, buvo' labai geras.

Melbourne po ilgesnės ligos 
mirė buvęs Lietuvos kariuome
nės kapitonas Jonas Macejūnas, 
kuris turėjo 61 metus. Jis buvo 
kilęs iš Suvalkų Kalvarijos.

Adelaidėje mirė Jonas Stra
vinskas, prieš tai ilgesnį laiką 
sirgęs.

•••
Birželio mėnesį Krašto V-bos 

iniciatyva Adelaidėje buvo su
šauktas visos Australijos apy
linkių pirmininkų ir seniūnų su
sirinkimas, kuriame be Krašto 
V-bos narių, pirmininkų, daly
vavo ir VLIKo atstovas Austra
lijai J. Lapšys, bei "Mūsų Pas
togės" redaktorius dr. A. Mau- 
ragis. Suvažiavimą atidarėKraš- 
to V-bos pirmininkas V. Neve
rauskas. Be paskirų pirmininkų, 
atstovų ir Kr. V-bos narių pra
nešimų, VLIKo atstovas J. Lap
šys plačiai nušvietė esamą šių 
dienų politinę padėtį, paliečiant 
ir visus lietuviškus reikalus, 
kas buvo visų suvažiavusių su 
dideliu susidomėjimu išklausy
ta.

Padarius visų lietuviškųjų dar
bų plačią apžvalgą, apsvarsčius 
bendruomenės laikraščio "Mūsų 
Pastogės" reikalus ir darbą už
baigus gražioje ir draugiškoje 
nuotaikoje, pirmoji diena buvo 
baigta puikiu LSV "Ramovės"ba
liumi.

Jau kuris laikas Sydnėjuje gy 
vena ir čia savo muzikos srity 
je dirba garsus mūsų čelistas 
Algis Motiekaitis, kuris praei
tais metais, konkursiniu būdu iš 
labai didelio skaičiaus norinčių
jų, pateko į Sydnėjaus simfoni
nį orkestrą. Vyresniosios kar
tos lietuviams A. Motiekaičio tė
vas yra žinomas kaip žinomas 
Lietuvos smuikininkas.

**•
Sostinės Canberros Lietuvių

matant pačių didžiųjų vavusių savų žurnalistų, 
kraštų JAV, Kanados, Delegacija yra dėkin- 
Anglijos ir Švedijos pilie- ga visiems JAV lietu

Eglė Žilionytė aktyvi visuomenininkė, dalyvavusi su lietuvių de
legacija Helsinkio konferencijoje. V. Maželio nuotrauka

APIE AREŠTĄ HELSINKYJE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
džiagos ir klausė: ko at- 
vykot, kam ta spausdin
ta medžiaga ir kt. Dr. Va 
liūnas jiems padavė 
spausdinių ir paaiškino, 
kaip čia atsirado ir ko
kiu tikslu. Tada iš kam
bario nuvedė pas Uldį

Kardinolas Knox prie dail. B. Ž ledo nupiešto paveikslo madonų pa
rodoje Melbourne.

Inžinierių ir Architektų S-gos 
skyrius turėjo savo metinį susi 
rinkimą, kuriame buvo plačiai 
aptarta visi šio skyriaus rei
kalai ir išrinkta nauja valdyba 
iš pirmininko A. Genio ir sek
retoriaus A. Kaspariūno. Šiais 
metais rugsėjo mėn. sostinėje 
įvyks visos Australijos lietuvių 
inžinierių ir architektų drau
gijos konvencija, kurios orga
nizavimui paskirti V. Genys ir 
N. Volkas.

Broliai Geniai be savo labai 
sekmingao statybinio darbo sos
tinėje, apimančio milijonines do
lerių sumas, yra aktyvūs ir vi
same lietuviškame šios nedide
lės, bet labai kultūringos, lietu, 
viškosios kolonijos gyvenime.

...
Sydnėjaus savaitgalio mokyk

la jau pilnai įsitraukė į savo 
lietuviškąjį savaitgalio mokyk
los darbą. Mokykloje veikia pen 
kios klasės ir jose mokytojau
ja: T. Zakarevičienė, P. Pul- 
linen-Daukutė, S.Mauragienė.J. 
Lašaitienė, G. Grybaitė, A. Sta 
siūnaitienė ir J. Burokienė. Mo
kyklos vedėjas yra B r. Genys 
ir globėjas kun. P. Butkus. Yra 
sudaryta ir visai lietuviškai ne
kalbančių klasė, kurią moko M. 
Cox-Osinaitė. Metinis mokyklos 
mokestis nuo kiekvieno vaidko 
yra 5-ki doleriai, kai mokykla 
parūpina visus vadovėlius ir ki
tą mokomąją priemonę. Mokyk
los tėvų komitetą sudaro: A. 
Bučinskas -- pirm., L. Cox — 
ižd. ir L Bieliūnas — sekr.

• ...
Pirmą kartą per 24-rius me

tus Australijos lietuvių sporto 
šventė šių metų pabaigoje įvyks 
Tasmanijos saloje, Hobarto 
mieste, kur yra prisiglaudę ir 
gyvena apie pora šimtų lietuvių. 
Šiai šventei ruošiasi ne tik visi 
sportininkai, kuriems kelionė 
turės būti arba laivu, arba lėk
tuvais ir kainuosianti gana bran
gokai, bet taip pat hobartiškiai 
lietuviai. Šalia aktyvaus lietuviš
kojo sporto, kuris randa susi
domėjimą ir australų tarpe, nu
matoma suruošti puikų koncer
tą, kuriam vadovaus čia išgar
sėjęs kelių chorų vadovas Jo
nas Krutulis, kai šventės me
tu yra numatoma padaryti ke
lios ekskursijos po gražiąsias 
Tasmanijos vietoves. Sporto 
šventė bus pradėta pamaldomis 
kurias laikys atvykstantis Tas
manijos kapelionas kun. P. Dauk
nys. Tikimasi, kad šventė šioje 
gražioje saloje turės praeiti su 
geriausiu pasisekimu.

Gravą, kur buvo dar ke
li saugumiečiai ir čia 
vėl apklausinėjo. Kai pa
klausiau, kas davė įsaky
mą areštuoti, jie atsakė, 
kad iš užsienių reikalų 
ministerijos. Leido pa
skambinti į JAV ambasa
dą, kuri pranešė, kad ir 
estas Ilmar Pleer yra 
areštuotas. Liepė iš kam
bario neišeit, o netrukus 
sako, einam su mumis. 
Eidami iš viešbučio per 
koridorius susitikom dr. 
J. Genį ir jo paprašiau 
pranešti į JAV-bes,sako 
dr. Valiūnas. Vėliau suti
kom dr. P. Vileišį ir pa
prašiau pranešti įVLIKą 
p. Audėnui. Netrukus bu
vo areštuoti visi devyni 
Pabaltijo delegacijų na
riai.

Mane pasikvietė suo
mių saugumo policijos 
viršininkas apklausinė
jimui. Tada atvyko JAV 
ambasados 2-sis sekre 
torius Terry Dale Han- 
sen. Po tardymo prašė 
pasirašyti suomiškai su
rašytą tekstą, ką aš at
sisakiau, nors buvo daro 
ma su vertėju.

Iš čia visus vežė at
gal į mūsų viešbutį paim
ti daiktų ir pranešė, kad 
būsim vežami įkalėjimą. 
Klausiami atsakė, jog ne
žino, kiek laiko laikys 
nei kur. Viešbuty} e ,kar tu 
lydint saugumo valdinin
kui, buvo leista pasiimti 
tik būtiniausius reikme
nis ir stebėjo, ką imame. 
Į kalėjimą vežė su kali
nių vežiojimo autobusu 
mus aštuonis, o dr. P. 
Vileišio nebuvo. Nuvežė 
apie 20 mylių už Helsin
kio. Kalėjimas rūsyje, ap 
gyvendino vienutėse, po 
vieną iššaukė į kambarį 
ir liepė atiduoti diržą, 
kaklaraištį ir batų šniū
relius. Iš čia vėl leido 
paskambinti į savo atsto
vybes.

Kalėjimo lovos cemen
tinės, matracas ir pusė
tino švarumo antklodė, jo
kios kėdės. Ir čia galvo
ji būdamas susipažinęs 
su ta situacija, kaip keis, 
ta, kad po Gravos labai 
aiškaus klausimo, labai 
nekalto, kada kalbama 
apie visų daug mažesnių 
tautų išsilaisvinimą, so
vietų atstovybė pranešė 
suomių vyriausybei ir be

čius areštuoja, brutaliai 
uždaro kalėjime, kaip di
delius nusikaltėlius. Dar 
policijos būstinėj suta
rėm badauti protestuo
jant prieš areštą sakė 
dr. Valiūnas.

Tik po visų mūsų pa
rodymų JAV valstybės 
sekretorius W. Rogers 
mus išlaisvino. Liepos 
6 d. po 1-mos valandos 
naktį panešė, kad JAV 
piliečiai galime važiuoti 
į viešbutį. Aišku, mes bu 
vome tikri, jog savo In- 
ter-Continental viešbutį 
kur buvome apsistoję, ta
čiau pranešė, kad ne, į 
Marsky viešbutį ir tik 
JAV piliečiai. Mes atsi
sakėme vykti palikę kitų 
kraštų piliečius bendra
darbius. Arba visi arba 
nei vienas. Išleido visus.

Čia jau įvedė į gražų 
didelį kambarį ir leido 
būti kartu ir laisviau. 
Tik dabar susitikom ir 
dr. Vileišį, atvežtą tie
siai iš Helsinkio, iki šiol 
buvusį kitame kalėjime. 
Bet ir čia neleido niekur 
išeiti, nei paskambinti, 
nei skambinimų iš kitur 
nepriėmė, pranešdami, 
kad čia tokių nėra. Po 
kokio pusdienio atėjo tie 
patys mūsų palydovai ir 
pranešė, jog esame lais
vi, bet sako, negalite lik
ti savo viešbutyje ir už
siimti jokia politine veik
la. Tos savo kviestos 
spaudos konferencijos ne
galite daryti. Tačiau, kad 
ir laisvi, bet neleido vyk 
ti iš čia laisvai, o išve
žė visus kartu su autobu
su.

Reuterio žinių atsto
vas paprašė suimtųjų są 
rašo, bet saugumietis pa
sakė jam ilgai manęs ne 
trukdyti. Dr. Genys kal
bėjo intervievv su Na
tional Public radijo at
stovu. Per Liberty radi
ją rusiškai kalbėjo dr. 
P. Vileišis. Aplamai, mū
sų delegacija iki arešto 
dar spėjo atlikti savo 
svarbiausius uždavinius 
išdalino įvairios infor
macinės medžiagos apie 
Pabaltijo troškimą lais
vės iš sovietinės okupa
cijos, o jų areštas, nors 
buvo nemalonus išgyveni
mas, bet labai daug pasi
tarnavo tų siekių išgar
sinimui po visą platų pa
saulį, apie ką laisvoji 
spauda daug rašė visuo
se kraštuose informuo
jama konferencijoje daly

viams bei organizaci
joms kurie čia darė žy
gių per vyriausybę mūsų 
išvadavimui ir turėtų vi
si lietuviai siųsti padė
kos laiškus W. Rogers, 
šen. J. Buckley, Dervins. 
ki už pastangas, baigė pa 
sakojimą VLIKo ir Pabal 
tijo delegacijos pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas.

Jis grįžo iš Suomijos 
liepos 8 d., sekmadienį į 
New Yorką, kur pasitiko 
didelis būrys org-jų at
stovų ir visuomenės su 
gėlėmis. Pasilikęs Hel
sinkyje dr. Valiūnas dar 
nuvyko į jų didvyrių kapi
nes ir prie Suomijos did
vyrio, kovojusio prieš so
vietus maršalo Maner- 
heimo paminklo padėjo 
gyvų gėlių vainiką ir pa
sakė kalbą.

E. C. Milius

SUPERVISOR
Progreseive company needs ex- 
perienced supervisor. Mušt hav< 
3 to 4 years experience in Lhe 
field of custorn injection molding 
Apply at or send resume to:

W-L MOLDING CO.
8212 SHAVER RD. 

PORTAGE. MICH. 49081 
(55-58)

MOLDERS
Automated brass foundry needs skil
led squeezer molders. overhcad sand 
matchplate vvork. Mušt be experienced 
with good įeferences only. High 
piecevvork rate plūs full benefits plūs 
full family Blue Cross. Apply at

American Bronze Corp.
2941 East 3 4th Street

(Off Broadway) 
Cleveland. Ohio 44115 

216-341-7800
An Equal Opportunity Employer 

(55-57)

FITTER
DAY SHIFT. FULL TIME.

HEAVY FABRICATION EXPER1ENCE 
REQUiRED. UNION SHOP, LENEFITS 

PAID.

REL1ABLE STEEL 
PLATE CO.

2330 EAST 79TH STREET 
CLEVELAND. OHIO

216-881-8100
(55-61)

MACHINIST 
(DIE MAKER)

This wood and plastic molding prod- 
ucing subsidiary of leading building 
material manufacturer has immediate 
need for a top machinist with some 
experience in plastic extrusion. The 
individual we are looking for should 
have at least 5 years experience in 
die making and the ability to sėt up 
required machine shop. Excellent com- 
pensation package include* liberal sa
lary. group insurance and pension 
plan.Qualified applicants may apply 
by resume or letter including salary 
requirements, to Mr. P. Adams.

THE COLOMBIA 
MOLDING CO.

A JIM WALTER COMPANY
4737 HOLLINS FERRY RD.

BALTIMORE, MD. 21227

An Equal Opportunity Employer 
(55-58'
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American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Rasčlaua- ž 
ko, organizuoja turistines ekskursijas j Lietuvą. Jo ekskursijos tvarkiu- = 
gal suplanuotos Ir vyksta sklandžiai. Visos grupės turi patyrusius pa- = 
lydovus. Ekskursijų maršrutas sekantis: =

Š
=

= 
=
S

i

=
=

=

=
S
I
I

Nr.

6 DIENOS LIETUVOJE
8 DIENOS VILNIUJE ({skaitant % dienos kelionę j TRAKUS)

1 DIENA KAUNE

DAR YRA KELIOS VIETOS sekančiose ekskursijose:
Rugpiūčio mėn. 22 d.
Iš CHICAGOS — $872.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Tallinnc (Estijoje

Nr.

10

11

14 dienu kelionė
Iš NEW YORKO - - $772.00

15 dienų kelionę
Iš NEW YORKO — $682.00

Spalio mėn. 1 d.
Iš CHICAGOS — $782.00

5,dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

Gruodžio mėn. 19 d. 14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $787.00 Iš NEW YORKO — $687.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

Prašome registruotis, nes dalyvtų skaičius grupėse ribotas, {mokėjimas 
asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; 
atskiras kambarys — $85.00 papildomo moksčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT
APPROVAL

Nr. 12

Visais kelionių reikalais prašome kreiptis Į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką; teikiame 
Informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.
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NAUJA "KULTŪROS BARŲ »»

PARTITŪRA
Prieš kiek laiko Vilniu

je leidžiamas žurnalas 
"Kultūros barai" mėgino 
jaustis savarankiškes
nis. Mėnesinukas patalpi
no porą rašinių, kurie 
reiškė norą matyti kultū
rinio gyvenimo reiški
nius savo akimis, ne pro 
privalomus marksisti
nius akinius. Maskva ir 
Vilniaus "deržimordos" 
tai pastebėjo, pertvarkė 
redakcinę kolegiją ir da
bar "Kultūros barai" pra
gydo pagal tikrą ortodok
sinę sovietinę partitūrą.

"Kultūros barai" tapo 
"Tarybinės, internacio
nalinės kultūros barais". 
Tas pavadinimas ne iš 
piršto išlaužtas, bet at
kartotas pagal to mėnesi- 
nuko (Nr. 5, 1973 pa
grindinio rašinio pava
dinimą.

"Kryptingai idėjinį" to
ną gegužės numeriui duo
da ok. Lietuvon importuo
to politvadovo A. Arnol- 
dovo straipsnis "Tarybi
nės kultūros internacio
nalinis charakteris".

Šiame rašinyje A. Ar- 
noldovas pareiškė sovie- 
tiškai-ortodoksinį šovi
nizmą. Šie importuoto po- 
litruko pareiškimai yra 
tikras spiaudymas į lietu
vio kultūrininko veidą. 
Lietuviai neturi galimy
bės atsakyti į sovietinę 
šovinistinę doktriną, nei 
protestuoti dėl lietuvių 
kultūros niekinimo. Lie
tuviai priversti pakęsti 
importuoto bolševiko pa
mokas, jo įžūlumą, jo šo
vinizmą.

Buvo germaniškasis 
nacizmas ir dingo. Siau
tėja sovietinis nacizmas 
ir siautėję jis ok. Lietu
voje.

A. Arnoldovas kalba 
apie "socialistinių naci
jų brolišką savitarpinę 
pagalbą". Ta "pagalba" 
pagal Arnoldovą, apsi
reiškia "pirmiausia su 
rusų tautos pagalba".

Rusų tauta, pagal Ar
noldovą, yra "socialisti 
nių nacijų kultūros kūry
bos pagrindas."

Arnoldovas porina: 
"SRS tautų socialistinei 
kultūrai būdingas dvikal- 
biškumas. Kiekvienas 
žmogus moka ne tik gim
tąją, bet ir rusų kalbą, 
kuri tapo broliškų nacijų 
savitarpio bendravimo 
kalba..."

"Rusų kalba yra galin
ga priemonė keistis kultū
rinėmis vertybėmis..."

"Komunistų partija nu
kreipia šį procesą (socia
listinės kultūros kūry
bos) įkomunistinės ideo
logijos vagą, rūpinasi, 
kad visų nacijų plačio

sios darbo žmonių masės 
aktyviai dalyvautų dvasi
nėje kūryboje..."

Už tų sovietinio žargo
no fazių matyti tirštas ge 
nerolo Muravjovo koriko 
galvojimas. Lietuvius su 
botagais varo į ...sovie
tinį, rusiškąjį rojų.

Ok. Lietuvos lietuviai 
negali tinkamai atkirsti 
įžūliam Maskvos emisa
rui. "Kultūros barai" de
da šitokį nekultūringą, 
barbariškų tvirtinimų 
pripiltą rašinįbe savo ko
mentarų. Naciai liepė lie
tuviams dėti nacistinius 
straipsnius savo okupa
cijos metais. Šios oku
pacijos sunkmetyje pana
šiai elgiasi perdėm su- 
įžūlėję sovietiniai šovi
nistai.

Mes galime atsakyti A. 
Arnoldovui. Gal būt tas at
sakymas jį pasieks ir, 
gal būt, pasieks tuos, ku- 
rien negali Arnoldovui at
sakyti.

Lietuva sovietinės mi- 
litarinės jėgos užgrobta. 
Lietuviai turi ir vysto sa
vo savitą, kitos tautos ne 
pakartojamą kultūrą. Ta 
kultūra nekuriama pagal 
Maskvos blefą, "sovieti
nių nacijų kultūrų" kur
palių. Kultūros ir civili
zacijos skirtybių poli- 
trukas Arnoldovas nesu
pranta. Jis galvoja, kad 
"naftos valykla Mažei
kiuose" yra "socialisti
nių nacijų kultūra". Tai 
apjakusio analfabeto kal
ba.

Laisvoji Lietuva buvo 
orientuota visa savo pri
gimtimi į Vakarus. Va
karų kalbos buvo lietu
viams tikras langas įpla- 
tųjį ir laisvą pasaulį. 
Pro tą langą į lietuvių 
tautą plaukė šviežias 
oras: demokratinės ir hu
manistinės idėjos. Sovie

Kontraversiją dfel Raštikio at. 
leidimo priežasčių galiu paaiš
kinti mano paties patirtom ži
niom. Lietuvos Aidas buvo po
litinis dienraštis ir kartu vyriau 
sybės politikos oficiozas. Bro
nius Dirmeikis nuo 1939.XI.2 d. 
buvo jo vyr. redaktorius. Jis 
1939 m. laprkičio mėn. pabaigoj 
ar gruodžio mėn. pradžioj pasi
kvietė mane prašydamas, kad 
aš jam padėčiau labai svarbia
me ir skubiame reikale. Jis man 
perdavė Kardo žurnalo 1939 m. 
gruodžio numeri su Raštikio 
straipsniu sakydamas, kad jis 
praėjo per neapsižiūrėjimą be 
spaudos karinės cenzūros. Jis 
buvo pastebėtas tik jĮ jau atspaus
dinus, nes spaudos prelimina
rinė cenzūra žiūrėdavo tik poli
tinę spaudą, bet nežiūrėdavo ka
rinės ir kitų specialybių moks
linės spaudos. Tas numeris esąs 
dabar laikinai sustabdytas, bet 
vyriausybė turinti nutarti dėl jo 
tolimesnio likimo. Dirmeikis ma
nęs prašė skubiai dar tą pačią 
dieną parašyti mano nuomonę šio 
straipsnio klausimu vedamo
jo straipsnio pavidalu. Jis turi 
būti kaip paprastai ateinančią 
naktį surinktas Pažangos akci
nės bendrovės Vilties spaustu
vėj ir ryt pristatytas spaudos 
kariniam cenzoriui paprasta po
litinei spaudai nustatyta tvarka. 
Tokį straipsnį aš parašiau. Ja
me aš nurodžiau, kad Raštikio 
straipsnis kelia politinius klau
simus, kurie gali būti kontraver- 
siniai aiškinami, bet turi būti 
keliami tik politiniems klausi
mams svarstyti vietoj ar poli
tinėj spaudoj. Tuo tarpu jie da
bar yra iškelti nepolitiniame 
karo mokslo žurnale. Aš siū
lau kad Raštikis juos iškeltų 
politinėj spaudoj, žadėdamas ta
da iš esmės pasisakyti dėl jų. 
Be to pabrėžiau, kad žurnalisti
nė polemika nėra vieta savo at
lyginimo klausimui diskutuoti.

Sekančią dieną Dirmeikis man 
pranešė, kad mano straipsnis bu. 
vęs surinktas ir pristatytas spau
dos cenzūros kariškiui, bet jis 
to neleidęs spausdinti. Jis pa
reiškęs, kad sutinkąs su mano 
samprotavimais, bet nedrįstąs 
savo karinio viršininko dar la
biau kompromituoti mano 
straipsnio paskelbimu. Tuo vy
riausybei susidarė kebli padė
tis. Kariuomenės vadas paskel
bė politinio turinio straipsnį ne
politiniame karo mokslo žurna
le. Bet politiniam dienraščiui ir 
vyriausybės oficiozui nebuvo 
leista pasisakyti tuo pat klausi
mu bent iš formalinės pusės.

tinis režimas pavertė ru
sų kalbą diktatūros ir te
roro skelbimų priemone. 
Sovietinė literatūra pa
virto laisvam pasauliui 
neįdomių doktrinos skel
bimo reiškiniu. Visos 
"socialistinės nacijos" 
dūsta ir nyksta sovieti
nio, muravjoviško šovi
nizmo slogutyje...

Liūdna matyti "Kultū
ros barus" pragydusius 
pagal Arnoldovo partitū
rą. (č.r.)
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Tuo būdu liko tik vienintelė iš
eitis, kad vidaus reikalų minis
teris, kaipo anuometinės mūsų 
preliminarinės ir postfaktinės 
spaudos cenzūros paskutinė ins
tancija, valstybės saugumo su- 
metaimais, įsakytų konfiskuo
ti Kardo žurnalo 1939 m. gruo
džio mėnesio numerį su Rašti
kio neteisėtai paskelbtu politi
niu straipsniu. Tat įvyko sekan
čių faktų pasekmėj: (1) Raštikis 
jau 1939 m. lapkričio pabaigoj 
buvo atsisakęs kalbėtis su mi- 
nisterių pirmininku dėl savo ne
pasitenkinimų, buvo pasiskel
bęs apsirgęs, buvo raportavęs 
pasitraukiąs iš kariuomenės va. 
do pareigų ir logiškai sampro
taujant buvo nustojęs tas parei
gas eiti. (2) Raštikis po to buvo 
piktnaudžiavęs nepolitinį Kardo 
žurnalą, neteisėtai pakelbda- 
mas jame savo politinį straips
nį. (3) Raštikis tarpžinybinia
me pasitarime vyriausiojo ka
riuomenės vado prezidento buvei
nėje 1939 m. gruodžio mėn. buvo 
netesėjęs sutartinai surasti pa
lankesnę išeitį iš susidariusios 
krizės, buvo paprašęs jį visiškai 
paleisti iš kariuomenės ir buvo 
pabėgęs iš sakyto pasitarimo jo 
nebaigus. Bet kokia mums pamo
ka iš to?

Čia keliamasis faktas rodo tre
jopos asmeninės, tautinės ir tarp 
tautinės tragedijos simptomus. 
(1) Asmeninė tragedija yra palies
ta populiariu posakiu, kad val
džia sudarkanti žmogų. Tačiau 
priežastis glūdi ne valdžioj bet 
asmenyje. Vienas viduramžio 
valstybinis mąstytojas reiškė, 
kad žmogus savo natūralia pri
gimtim linksta pasidaryti "plėš
rus socialinis gyvulys" socia
linėms sąlygoms leidus. Jis ima 
nesiskaityti su kito asmens jaus
mais ir ignoruoti kito asmens 
pagrįstai pareikštą nuomonę, 
ima tarnauti vien savo paties sa
vimeilei vietoj visų gerovei, ima 
vienašališkai diktuoti savo norą 
kitiems vietoj kūręs sutartinį 
bendradarbiavimą ir ima ki
tiems priskirti savo paties klai
das ir netesėjimus vietoj juos 
įmačius savyje. (2) Viršišdės- 
tyto pobūdžio tautinės tragedi- 
jos simptomai reiškiasi pasau
lyj ir jie reiškėsi mūsų tautos 
istorijoj prieš jos savarankiš 
kūmo panaikinimą 18 šimtmety
je ir 20 šimtmetyj. Tautinės kū
rybinės dvasios ir laisvo bend
ruomeninio veikimo trūkumo 
mes mažiau jutome savos valsty
bės ir jos kultūrinių ir politinių 
organizacijų židiniuose, kurio
se reiškėsi valstybinioautorite- 
to ir visuomeninio pajautimo pa
reiga. Jų stoką mes pajutome 
svetimos valdžios sąlygose oku
pacijoj ir išeivijoj, kur veikia ki
toks laisvės supratimas ir pri
verstinos ar laisvos vergystės 
materialiniai išskaičiavimai. 
(3) Tarptautinės tragedijos simp
tomai apima visą pasaulį asme
ninių ir tautinių tragedijų būdu. 
Juos galime nusakyti Goethes žo 
džiais Fausto tragedijoj: "Die 
Giester, die ich rief, die wer- 
de ich nicht los" (dvasias, ku 
rias aš pasišaukiau, aš nebe
galiu atsikratyti). Jie pasireiš
kia visuotino moralinio ir dva
sinio nuosmūkio, ekonominio ir 
socialinio skurdo, pasaulinės 
revoliucijos ir neįgyvendinamų 
vilčių simptomais. Jie sudarė 
mūsų asmeninius ir tautinius 
lizdelius. Jų nė pasauliniai ga
liūnai nebepajėgia sutvarkyti. 
Bet ar mums nebeliko galimu
mo sušvelninti tarptautinės tra
gedijos žiaurumus dvasiniu mū
sų pačių asmeniniu ir tautiniu 
atnaujinimu?

Valstybė yra visuomeninis pa 
sireiškimas. Jis yra suskirsty
tas veikiminių kompetencijų sri
timis. Jos efektyvumas turi pa
sireikšti kooperatyvinių vadovų 
ir vadovaujamųjų veikimu. Bet 
jo saugumui reikalinga asmeni
nė veikėjų moralinė, teisinė, po
litinė ir administracinė atsako
mybė. Taip pat reikalinga vals
tybinė santvarka ir prievarta 
taikai ir tvarkai išlaikyti bei ne
klaužadoms sudrausti. Teoreti
niai kalbant, kiekvienas pilietis 
yra laisvas individas, tautiečiai 
yra savos valstybės galios nešė
jai ir valstybės yra nepriklau
somos nuo pašalinės jėgos. Bet 
praktiškai matome, kad šios gra

žios tezės yra ik iliuzija. Sakyto
ji tarptautinė tragedija parodė, 
kad žmonės ir jų visuomeninės 
organizacijos neturi didelės ga
lios jų valstybės politikai nusta
tyti ir pravesti ir kad net didie
ji pasauliniai galiūnai (Super- 
power) yra riboti jų vidaus ir 
tarptautinės politikos reikaluo
se. Lietuvos valstybės san
tvarka, lietuvių partijų vienoks 
ar kitoks pasireiškimas ir mūsų 
valstybės neutralumo pasiskel- 
bimas svetimųjų karo metu netu
rėjo įtakos nei pirma rusų ir vo 
kiečių, nei vėliau rusų ir ameri 
kiečių susidūrimuose ir santy
kiuose dėl pasaulinės jėgų lyg
svaros.

Lietuvių tauta atkūrė savo 
valstybę mažųjų tautų nepriklau 
somybei palankiose tarptautinė
se sąlygose pirmam pasauliniam 
karui baigiantis. Ji tuomet ap
sigynė nuo visų trijų mūsų išori 
nių priešų (vokiečiųbermontinin
kų, lenkų pioviakų ir rusųbolše- 
vikų) mūsų pačių silpnos kariuo
menės priemonėmis su menkais 
atlyginimais ir blogais pabūk
lais. Mes džiaugėmės savos ne
priklausomos valstybės kariuo
menės žibančiais paradais. 
Mums atrodė kad josios manev
rai paligonuose yra geri. Buvo pa - 
gerintas kareivių išlaikymas, 
nepaprastai padidintos karinin
kų algos ir sustiprintas apginkla- 
vimas. •

Bet minėtasis tarptautinės 
prievartos pasireiškimas ėmė ,J 
pamažu įsigalėti pasaulyj. To 
pasekmėj pasauliniai galiūnai ap
leido tautų apsisprendimo, ma
žųjų tautų nepriklausomybės ir 
iki tol galiojusios tarptautinių 
jėgų lygsvaros principus. Tat 
palietė įvairius kraštus Euro
pos strateginėse vietose. Tat 
palietė Lietuvą sekančiais tarp
tautinės prievartos įvykiais: (1) 
Lenkų kariuomenės inspekto ■ 
riaus diktatūriniai tvarkomoji 
valstybė 1938.III.17 d. ultimaty
viai pareikalavo Lietuvos diplo
matinių santykių. (2) Vokiečių 
Nacionalsocialistinis Trečias 
Reichas 1939 m. kovo mėn. ul
timatyviai pareikalavo atiduoti 
Klaipėdos kraštą, kuris buvo Lie 
tuvai prijungtas tarptautine su 
tartimi su pirmo pasaulio karo 
aliantinėmis valstybėmis ir vei
kė Nuolatinio Tarptautinio Teis
mo priežiūroj. (3) Vokiečių 
Nacionalsocialistinis Trečias 
Reichas su Rusų Sovietų Sąjun
ga 1939.VII1.23 d. sutarė pasi
dalinti Europa judviejų intere
sų sferomis ir pasidalinti Lie

tuvą tarp judviejų. (4) Rusų So
vietų Sąjunga 1939,IX.26 d. ulti
matyviai pareikalavo kad Lietu

vos valstybė įsileistų riboto kie 
kio rusų kariuomenės garnizo
nus Lietuvon. (5) Rusų Sovietų 
Sąjunga 1940.VI.14 d. ultimaty
viai pareikalavo kad Lietuvos 
valstybė įsileistų neriboto skai 
čiaus raudonosios armijos dali
nius Lietuvon ir 1940.VL15 d. 
okupavo Lietuvą.

Tokiose tarptautinės politi
kos prievartos aplinkybėse ma 
žoji Lietuvos valstybė neįsten
gė apsiginti vien tik jos pačios 
krašto apsaugos karinėmis prie 
monėmis. Bet šios tragedijos ri 
tuliojimosi eigoj paaiškėjo mū
sų kariuomenės tragedija: (1) 
Lietuvos kariuomenė neturėjo 
naujai susidariusios tarptauti
nės krizės sąlygoms pritaikyto 
Lietuvos apgynimo strateginio 
plano. (2) Lietuvos kariuome
nė, jos vado Raštikio penkių 
metų tarnybos pabaigoj, pasi
rodė esanti neparuošta bent sim
boliškai eiti valstybės gynimo 
pareigas nė vienu aukščiau iš
vardintų priešų pasikėsinimo ir 
pagaliau 1940.VI.15 d. karinės 
okupacinio žygio metu. Bet mū
sų tuomet ir vėliau darytos po
litinės priemonės apginti savo 
tautinį apsisprendimą ir vals
tybinį nepriklausomumą liko 
vien teoretinės ir užuojautinės 
reikšmės pragmatiniame pasau
lyje, kuris vargsta savais eko
nominiais, socialiniais ir poli
tiniais negalavimais. Tačiau ar 
mums nebeliko dvasinių priemo
nių veikti?

Dabar ne laikas ieškoti ka
tastrofos techniškųjų kaltininkų 
saviškių tarpe. Juk "klaidų ne
daro" tik tie, kuriems nereikia 
ar kurie vengia veikti. Tačiau 
didieji valstybiniai politikai ir 
kariniai strategai savo dvasi
niu iškilimu pasireiškė ne vien 
jų politiniuose ir kariniuose pa
sisekimuose. Bet "Noblesse ob- 
lige": jie tuo dar labiau pasi
reiškė savo būdo geromis ypa
tybėmis: savo sumanumu, san
tūrumu, kuklumu ir savitvar
da krizėse ir savo asmeniš
kos kaltės išpažinimu pralaimė
jimuose. Tokių dvasinio iškilu
mo perlų mes ieškome mūsų 
valstybinių politikų ir karinių 
strategų memuaruose. Tuo tarpu 
siaura vienašališka politinio ar 
karinio aukšto pareigūno savo pa. 
ties veiklos apologetika yra kenks
minga: savo tuščiažodžiavimu, 
savo politinio ar militarinio kar 
do žvangėjimu po mūšio, savo 
galios perviršijimu kitiems vei
kėjams neigiamai atestuoti, sa 
vo skaitytojus klaidinančiu ma- 
kalojimu ir savo nerimtu iššū
kiu politinės polemikos dviko
vai jau 30 ar daugiau metų pra
ėjus.
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(Nr. 19) paskelbTplatn 
kun. Broniaus Liubino re. 
Portas, kunigų suvažia
vimo temomis. Tame re
portaže buvo paliesta ir 
Vasario 16 gimnazija. 
Kun. Bronius Llubinas>
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Kunigo B. Liubino re
portaže buvo tiek daug 
skaudžių naujienų, tragiš 
kų detalių ir išaiškintinų 
dalykų, kad daugelio be
sisielojančių Vasario 16 
gimnazijos reikalais pri 
tartas, aš iškėliau tą įdo 
mią problemą atskiru 
straipsniu (žiūr. Dirva, 
Nr. 50). Juk negalima gi 
tokio skaudaus priekaiš
to gimnazijai praleisti ne
girdomis, užmarinuoti 
tarp reportažo eilučių, 
juo labiau, kad tas repor
tažas tapo viešas. Būda
mas viešas, jis tuo pat 
tapo visuomeninių ir vie
šų svarstymų objektu.

Išdėstęs kun. B. Liubi
no iškeltas negeroves, 
kurios siekia net iki at
viro tvirtinimo, kad eks
kursiją į ok. Lietuvą fi
nansavo ... Sovietų Są
junga, aš pastebėjau ir 
eventualius pavojus, jei-

ideologinės gimnazijos 
veiklos 
nazijos 
mų".

Kol 
zijos vadovybė, lyg tas 
lietuviškas Pilypas iš 
kanapių, "Naujienose" 
Nr. 161, triukšmingai pa
siskardeno p. "St."

"St." nepritaria Dirvai 
Tai jo teisė. "St." ra
šo: "Kun. Br. Lubinas 
turėtų geriau tai žino
ti." Tai "St." teisė rei
kalauti iš kunigo "dides
nio žinojimo", tai kartu 
ir kunigo Br. Liubinokal
tinimas tendencija ir ne
sąžiningumu. Pastebėti
na, kad netgi kunigo B. 
Liubino pavardę tas "St." 
rašo klaidingai Lubi
nas!

"St." tariasi daug ži
nąs. Pvz. jis tvirtina, kad 
kun. Br. Liubinas meluo
jąs : kelionės į ok. Lietu
vą Sovietų Sąjunga esą ne - 
padengė. Esą, dalyviai ap 
simokėję tą kelionę. "St." 
nė iš tolo nepamini dail. 
A. Krivicko, kurį pavadi
na kun. Br. Liubinas. 
"St." visą tą kelionępri- 
stato gražioj garsių Ci
cero ekskursijų varsoj. 
"St.", iš teksto atrodo, 
propaguoja jaunimo eks
kursijas į ok. Lietuvą. 
Mat, tiek čia pasireiškia 
"tyro patriotizmo" ir "at- 
silietuvinimo" gerybių!

Kyla klausimas — ko
dėl iki šiol "St." tylėjo. 
Kun. Br. Liubino reporta
žas pasirodė gegužės 8 
d. Ameriką tas leidinys 
pasiekė birželio pradžioj 
o gerb. "St." vis nekalti
no kun. Br. Liubino me
lais ir šmeižtais!

"St." retorika visiškai 
sukrinka, kada jis ima... 
keikti mane, S. Perminą, 
vadindamas Dirvos raši
nį gimnazijos suniekini- 
mu, nekaltų jaunuolių (t. 
y. keliavusių ok. Lietu
von) šmeižtu, etc.

Juk turėdamas prieš 
akis kun. Broniaus Liu-

revizijos, gim- 
vadovų paaiškini-

atsilieps gimna-

Detroito lietuviuose 
spontaniškai kilo sumany
mas įrengti, taip vadina
mą, "lietuviško meno ir 
kultūros kambarį" Dėt 
roite veikiančio Wayne 
universiteto patalpose. 
Sumanymas yra gana tra
faretinis ir neišradin
gas. Einama senos ir nuo
stolingos lietuviams tra
dicijos keliu. Tai vis yra 
gyvenimo tikrovės nepa
teisinamas ir nereabilituo
jamas noras "įamžinti" 
lietuvius... svetimose 
pastogėse. Klasiškas to
kių projektų pavyzdys 
yra lietuvių įrengtos pra
banginės koplyčios sveti
mose šventovėse. Ar lie
tuvių sudėtas milijonas 
dolerių toms koplyčioms 
įrengti pateisintas?

Už tuos pinigus lietu
viai galėtų įrengti praban
gines stovyklas savo jau
nimui. Tos stovyklos pa
sidarytų tam tikru mag
netu jaunimui. Tos kuk
lios sąlygos (dėl ribotų

gu tokia "tvarka" įsivy
rautų gimnazijoje. Repor- 
tažininko autoritetas sa
vaime aiškiai sugestijo- 
navo, kad dalykas nėra 
užtylėtinas, bet iškelti- 
nas, svarstytinas. Tai 
mūsų visų reikalas ir iš
eivijos tvarkymosi prin
cipas. Nevyniodamas žo
džių į vatą, kun. B. Liu
binas nurodo įvykius, pa
vadina pavardes, nuro
do aplinkybes...

Kadangi iki šiol nebu
vo Vasario 16 gimnazijos 
vadovybės dementavimo, 
atsiliepimo į kun. B. Liu- 
bino reportažo davinius, 
vienokio ar kitokio iškel
tos problemos paaiškini
mo ir eventualaus kalti
nimo nuneigimo, savo ra
šinį "Vasario 16 gimna
zijos tragedija" pabai
giau pageidavimu: "Ame- bino reportažą ir mano 
rikos lietuvi ja turi teisę komentarus, "St." nesu- 
reikalauti patriotiniai - pranta kam adresuoti

savo priekaištus. "St." 
įniršusiai puola Dirvos 
rašinį, kuris tėra anks
čiau paskelbto teksto ko
mentarai! Argi nemato, 
kad Dirvos svarstymas 
buvo skirtas "Europos 
Lietuvio" rašiniui? Su 
tokia "St." "retorika", 
savaime aišku, neįmano
mas koks nors rimtesnis 
disputas. Vyras nori bar
tis ir reklamuoti ekskur
sijas į ok. Lietuvą.

"St." rašinys išlaiky
tas "geriausioje" Cicero 
ekskursijų propagandos 
nuotaikoje. Operuoda
mas tikrais ar prasima
nytais ok. Lietuvą lankiu, 
šių jaunuolių posakiais, 
"St." suktokai propaguo
ja cicerinių ekskursijų 
aferą ir ją išteisina.

Paskutinis žodis tepri
klauso Vasario 16 gimna
zijos direktoriui. Apie 
gimnaziją prabilo kun. 
Bronius Liubinas, para
šė "Europos Lietuvis". 
Dirva vien tiktai pasitei
ravo — argi jau taip? 
Dirva vien tiktai pasi
baisėjo — argi jau ištik— 
rųjų taip?

kreditų), kuriomis dabar 
veikia mūsų jaunimo sto
vyklos, būtų praplėstos, 
patobulintos. Iš to mili
jono užtektų taip patšelp 
ti bažnyčios reikalus ok. 
Lietuvoje. Dabar gi tos 
koplyčios netalkina per
sekiojamai Bažnyčiai. 
Vėl kalbama apie naujus 
vajus, naujus pasiaukoji
mus, užmirštant, kad ir 
koplyčias rengiant pla
čiai šūkauta apie... kan
kinių įamžinimą.

Tai žodžiai į šoną, nu
sakant "kūrimosi po sve
tima pastoge" absurdiš
kumą. Taip elgdamiesi, 
gana vykusiai išpumpuo. 
jame pinigus, bet tą dole
rinę srovę paleidžiame 
sukti svetimus malūnus.

Detroito lietuvių dele
gacija buvo aplankiusi 
Pittsburgho universite
tą, kur viename mokslai- 
nės dangorėžyje įrengti 
septyniolikos tautybių 
kambariai. Tas patalpas 
atrado pusiaupamirštas, 
kvepiančias dulkėmis,pa
blukusias, nelankomas. 
Lietuvių kambaryje taria
mai lietuviško stiliaus 
apie porą tuzinų kėdžių, 
stalai, paprastuose, dan- 
goraižiniuose languose, 
viršutinėje langų dalyje 
įtaisyti mažai lietuviš
kas linijas primenantys 
vitražai ir ant sienos bai
gia dulkėmis pasidengti 
M.K. Čiurlionio paveiks
lo kopija, nieko bendro ne
turinti su čiurlioniškų 
spalvų išieškojimu...

O, gal būt, savo laiku 
tie vykusiai panaudoti pi
nigai ne vieną lietuvišką 
salę išgelbėtų iš sunkių 
finansinių problemų? 
Gal būt su tų pinigų talka 
keli lietuviai jaunuoliai 
galėtų (tuo laiku) lankyti 
lietuvišką universitetą ir 
būtų parengti, jau pra- 
nykusioje dabar kartoje, 
dirbti lietuvystei? Pitts
burgho lietuvių kamba
rys dabar paskirtas dul
kių ir kandžių iniciaty
vai. Tas sumanymas ne
tarnauja nei lietuvių kul
tūros propagandai, nei 
lietuviškai ambicijai.

Kuo skirsis Wayne uni
versitete numatomasis 
"lietuviškojo meno irkul

tflros kambarys"? Ar, lai
kui bėgant, tas spontaniš
kas ir neišmąstytas su
manymas nepakartos 
Pittsburgho "lietuviš
kojo kambario" likimo? 
Naivu kalbėti dargi apie 
"lietuviškojo meno irkul 
tūros kambarį", lyg būtu
mėm tokie jau skurdžiai, 
kad permanentinė mūsų 
meno ir kultūros ekspozi
cija išvaizdingai sutilptų 
viename kambaryje! Toji 
svetimoje pastogėje 
mums užleista patalpėlė 
nieko nesiskirs nuo įpras
tų visokiose tarptautinė
se mugėse lietuvių įrengi
mų "kambarių" ir "lan
gų". Trupinėlis šio, tru
pinėlis to ir ano. Trafa
retiškai pakabins lange 
neva lietuviško motyvo 
vitražą, įrengs tuziną sė
dynių, ant sienos keli lie
tuvių dailininkų paveiks
lai. Retkarčiais koks at
klydęs turistas, kaip da
bar buvo nutikę su detroi 
tiečiais turistais Pitts- 
burghe, vargais negalais 
atras "lietuvių" kamba
rį, milžiniškuose Wayne 
universiteto rūmuose...

To sumanymo netenka 
smerkti. Kiekvienas žai
džia, kaip išmano. Bet 
tenka galvoti apie suma
nymo racionalumą. Štai 
"Europos Lfetuvyje" ra
šo (gana skeptiškai) ge
ras Detroito lietuvių vei
kėjas V. Mingėla: "Nori
ma įruošti lietuviško me
no ir kultūros kambarys 
Wayne universitete.
Trukdo lėšų stoka. Gal 
atsirastų mecenatų. 
Šiais laikais tokio kam
bario įrengimas Detroit 
te kaštuotų apytikriai 
50,000 dolerių. Jau šian
dien reikia įnešti 5,000 
dolerių".

Viešpatie tu mano! 
Kiek prakilnių lietuviškų 
projektų skursta dėl lė
šų stokos: enciklopedija 
anglų kalba, daugybė pla
nų jaunimo lietuviškam 
auklėjimui, lietuvių lite
ratūrinių vertybių anglų 
kalba leidyba, jaunimo 
stovyklos, ta pati ir to
liau tobulintina "Daina
va", lietuviškojo jaunimo 
sporto problemos...

Lietuvių nuosavų namų 
tobulinimo ir vis dides-

Vienas svarbus pranešimas mūsų klijentams:

Kieno darbas reikalauja šešis kartus 
daugiau elektros kaip jo namuose?

Vidurkis įmones darbininko.
Gamyba įmonėse sunaudoja virš 
37,000 kilowatų vai. elektros 
energijos per metus vienam darbininkui. 
Tai yra daugiau negu šešis kartus 
tarnautojas sunaudoja savo namuose, 
viskam, 24 vai. dienai, pei- ištisus metus. 
Nuo 1960 metų elektros pareikalavimas 
pramonei ir prekybai Northeast Ohio 
padidėjo 86'» .
Jei mes nepatenkinsime augančio 
elektros pareikalavimo, esančios 
čia įmonės negalės pasilikti. Naujos 
įmonės čia nesikeis. Dings užtikrinti 
darbai. Naujų darbų neatsiras.
Todėl The Illuminating Company 
investuoja $870 milijonus į

koncentruotą penkių metų konstrukcijos 
programą — daugiau pinigų negu 
visa suma kuri būtų reikalinga pastatyti 
Clevelande naują Lake Erie Gatevvay 
projektui, Justice Centrui, Cleveland 
Clinic Hospital, Clveland Hopkins 
aerodromo praplėtimui, priedu visus 
naujus dangoraižius, universiteto 
pastatus, įstaigų pastatus, viešbučius, 
motelius ir garažus dabar statomus ar 
planuojamus statyti Clevelande! 
Bet tai padės užtikrinti elektros jėgos 
atsargą ateities pramonės augimui 
— ir daugiau darbų — mes tikime, kad 
tai yra verta kiekvieno įdedamo cento.

Zte ILLUMINATING^^

nio sulietuvinimo reika
lai, bibliotekų steigimo 
fondai, parama lietuviš
kai spaudai, stipendijos, 
laikraštininkų prieauglio 
problemos, lietuviškų 
chorų ir ansamblių glo
ba, net gi atlyginimo lie
tuviams mokytojams 
(bent simbolinio) klausi
mas...

Tai vis yra būdai su
kurti išeivijos sąlygose 
žmogų, lietuvį, lietuvy
bės atramą. Tai yra pi
nigo investacija į žmogų, 
į lietuvį, į lietuviškos są 
monės tverybą. Tai yra 
mūsų lietuviškos tvirto
vės Amerikoje. į kiekvie 
ną aukščiau paminėtą pro 
blemą investavus 50,000 
dolerių, gautumėm mil
žinišką efektą!

Tariamai lietuviškas 
kambarys svetimoje pas 
togėje, šalia kitų tauty
bių kambarių, tebus tik
tai naivių ir labai brangių 
pretenzijų rodiklis. Jis 
netarnaus lietuvybės gai
vinimui ir ugdymui. Toks 
kambarys atrodys (kaip 
Pittsburghe) lygkoks sar
kofagas, mirusiems at
minti pastatytas. Mums 
gi reikia mūsų pinigais 
palaikyti, ugdyti, stiprin-

(Nukelta į 6 psl.)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
PO ANGELŲ SPARNAIS

Londoniškis Nidos Kny
gų Klubas, štai, vieną po 
kitos išleidžia bent ke
lias novelių knygas. Jau 
minėjome Jurgio Gliau- 
dos "Taikos rytą", o štai 
ir Alės Rūtos novelių 
rinkinys Po angelų spar
nais (192 psl.). Netrukus 
išeinąs ir J. Švaisto rin
kinys.

Alė Rūta, kaip ir J. 
Gliaudą, plačiai žinoma 
ir pažįstama iš romanų.

NAUJOS 
KNYGOS

• Živilė Bilaišytė "ŽAIS
KIM IEŠKOJIMĄ. Eilėraš
čiai. 42 psl. 1973. Redagavo 
A. Dundulis. Viršelį piešė 
D. Stončiūtė. Spaudė V. Vi- 
jeikio spaustuvė. Išleido Pe
dagoginis Lituanistikos In
stitutas Chicagoje. Kaina 
nepažymėta.

• Viktorija Genytė-šmai- 
žienė "GYVENIMAS IR 
DARBAI”. Eilėraščiai. 96 
psl. Redagavo Leonardas 
Žitkevičius. Iliustravo Liu
cija Poscente. Vinjetes Pau
liaus Jurkaus. Išleido Jonas 
šmiaižys. Spaudė Pranciš
konų spaustuvė Brooklyne. 
Kaina 3 dol.

Here’s what really 
took place when this 
desperate Lithuanian 
seaman sought asylum
on the U. S. Cutter Vigilant— 
in U. S. waters-and we let the 
Russians take him off by force.

"This gripping and suspenseful book shows how 
explosive events occur and alter human lives ... 
highly recommended.” —Library Journal
And from the ręst of the revievv, “November 23, 1970 
was a day when a sacred U.S. tradition was broken. 
While in U.S. territorial vvaters, Soviet crevvmen . . . 
forcibly seized Simonas Kudirka, a Lithuanian sea
man who had reųuested political asylum and refuge 
in the U.S. . .. Rukšėnas describes the chain of events 
that climaxed in a forfeiture of humanity.”

"The story of how a cardinal U.S. policy goyerning the 
retention of defectors came to be violated."

—Publishers VVeekly

Photographs. Maps. Index. $8.95

McKAY

Savo kūrybinįkeliąpradė- 
jusi eilėraščiais ir novelė
mis, greit ji pasuko į tą 
patį stambiausią ir šako- 
čiausią žanrą ir jame su 
sidarė sau vardą ir pasie
kė laimėjimų. Visi pri
pažįsta, kad jos kaip ro- 
manistės laimėjimų vir
šūnė yra "Kelias į kai
rę", bet savo metu pagy
rimų ji buvo susilaukusi, 
gana entuziastiškų, ir už 
"Trumpą dieną" ir už ki
tus kūrinius. Prie gerųjų 
būčiau linkęs priskirti 
taip pat "Brolius", ku
riuose, man rodos, ypač 
tikroviškai pavaizduotas 
partizanavimas — vis
kas ten vyksta taip kai
miškai lėtai.

O dabar, štai, novelių 
rinkinys, lyg atokvėpiui 
tarp romanų. Ne, atrodo, 
ne visai taip yra. įMano 
turimomis žiniomis, rin - 
kinio rankraštis ilgokai 
išgulėjo leidykloje, kol 
jam atėjo eilė, ir rašyto
ja, belaukdama, kol jis 
pasirodys, yrajauišleis- 
dinusi naujų romanų. Ir 
noveles tas ji bus rašiu
si ne norėdama atsikvėp
ti, bet, matyt, kai jai ku
ri nors tema rūpėjo. Da
lis tų novelių yra buvu
sios spausdintos perio
dikoje, vadinas, ir redak 
torių gundymai kai ku
riuo atveju gal bus paska
tinę rašyti trumpą daly
ką.

Knyga, palyginti, nedi
delė, o joje išspausdinti 
net 25 dalykai. Taigi tie 

kūriniai daugiausia vis 
trumpi, retas teišsitie- 
sia į keliolika puslapių. 
Gal kai kuriuos tų kūri
nių ir vadinti tektų ne no 
vėlėmis, o vaizdeliais pa 
gal seną lietuvišką tradi
ciją.

Išskyrus porą atvejų, 
siužetai yra lietuviški ir 
vis iš mūsų emigrantiško 
gyvenimo. Dėl to gal, ne
sigilindami į formalinę 
pusę tų knygoje išspaus
dintųjų darbų, kur čia no
velė, o kur vaizdelis, 
meskime akį į Alės Rū
tos veikėjus, pažiūrėki
me, kuo jie gyvena,tie 
jos lietuviai.

Bendras vaizdas yra 
toks, kad tie lietuviai vis 
daugiausia ne tik šiaip 
sau teigiami, bet ir geru
čiai, pavyzdingi, įkūnyti 
kurio nors sumanymo, 
idėjos vykdytojai, kurių 
nepalaužia nei pavojai, 
nei ligos, nei jokios kito 
kios skersai kelio susto
jusios kliūtys. Tiems, 
kas mūsų literatūroje no
ri matyti vien teigiamy
bes, visur vien gera, ši 
knyga turėtų patikti.

Lyg ir paliudyti, kad, 
išvažiuodami į Ameri- 
kas, gerų žmonių paliko
me ir Lietuvoje, yra vaiz
delis "Žiemos gėlė". Ne 
tik gerų, pas akytume, bet 
ir didvyriškų. Tame vaiz
delyje visų savųjų neteku
si motinėlė neša dar gy
vam išlikusiam partiza
naujančiam jauniausiam 
sūnui į mišką valgyti. De
ja, jis krito jos akyse.

O svetur gerų būta ir 
pirmaisiais metais Ame
rikoje, kai sunkiai teko 
kurtis ir grumtis už pir 
muosius dolerius, ir vė
liau, kai jau buvo prasi- 
kurta". "Naktyje" Mary 
laukia iš Vokietijos atva
žiuojančio savo vyro ir 
skuba kalti pinigus,kad 
galėtų pasiųsti siuntinė
lių ir jam ir kitiems. 
Kai tie norai vis dideli, 
o dolerių vistiek maža, 
bedirbdama ji ir susižei
džia. "Leiskit mane na
mo" Kazė taip pat dar, 
matyt, ne kažin kiek tė
ra išgyvenusi svetur,nes 
savo krašto ilgesys jai 
prasiveržia liguistas 
šauksmais, taigi jis turė
jo būti didelis, dar neuž
gesęs.

Tas gerumas reiškiasi 
ir jau ilgiau svetur išgy
venusiuose, vienuose sa
vo šeimų plotmėje, ki
tuose — visuomeniškoje. 
"Spalvos liejasi" našlė 
Margarita labai rūpinasi 
savo dukterim, vis prisi 
mindama mirusįvyrą, ku 
ris norėjo vaikams švie
sios ateities. Tas jos rū
pestis ir pasididžiavi
mas įkūnijamas tuo, kad 
duktė išleidžiama pasiro
dyti madų parodoje. "Mir
tis nugalėta" kūrinėlyje 
ligos baigiamas naikinti 
Juozas iki pačios pabai
gos rodo didelį dvasinį 
atsparumą, net ir lietu
viškus reikalus dar pri
simena ir prašo plunks
nos ir popieriaus, norė
damas rašyti senato
riams Lietuvos reikalu. 
"Aukų lapo" ir "Tvirto
vės" veikėjai jau yra vi
suomenininkai, tiesa, ne 
iš viršūnių, bet iš tų dau
giau eiliniu lietuYriško

Rašytoja Alė Rūta - Arbienė, kurios knygą "Poangelų sparnais" 
neseniai išleido Nidos knygų leidykla . L. Kanto nuotr.

darbo variklių, kokių iš 
tiesų esama visuose kraš 
tuose, kur tik gyvena mū
sų tautiečių. Tarp tokių 
visuomeninės srities 
šventųjų priskirtinas ir 
"Testamento" rašytojas 
Lazdinis.

Iš tiesų tie perdėm tei
giami A. Rūtos žmonės 
dažnai primena šventuo
sius. Jie vis tokie be dė
mės, be klaidų. Norėda
mi pajuokauti, galėtume 
net pasakyti, kad remda
miesi vien rašytojos liu
dijimu, galėtume tuos ge 
ruosius lietuvius drąsiai 
įtraukti į atitinkamus pa 
vyzdingųjų sąrašus. De
ja, tas jų gerumas pada
ro juos blankokus, sauso
kus, vargu ar gyvenimiš
kus, o dėl to ir sunkiau 
įtikimus.

Žymiai įdomesni ir 
spalvingesni yra tie žmo 
nės, kuriems leidžiama 
ir suklysti, kurie nupieš
ti ne vien tik skaisčiai 
balta spalva. Ana, "Ma
žosios scenos" tasai gė
rimų išvežiotojas ir bu
teliuką iškliukina, ir pas 
bobikes pabando užsuk
ti, kai žmona jau į visiš 
kas alkoholikes išėjo, ir 
vaikus nuo tėviško pava
džio gerokai atleidęs, bet 
nepasakytum, kad jis bū
tų neigiamas žmogus ar 
lietuvis. Jis turi apsčiai 

Vasario 16 gimnazijos vyresniųjų mokinių tautinių šokių grupė, vadovaujama mokinės R. Šreifeldai- 
tės išpildė meninę programą Hesseno evangelikų bažnyčios Gustav-Adolf-Wer metiniame suvažiavime 
Lich mieste. Programos žiūrėjo virš 800 asmenų. Suvažiavime mokyt. Fr. Skėrys turėjo progos išaiš
kinti lietuvių gimnazijos Vokietijoje buvimo reikalingumą ir padėkojo rengėjams už mokinių pakvieti
mą programai atlikti.

gerų ypatybių, tik gyveni
miškas, žemiškas. Dėl 
to ir jį vaizduojanti no
velė, atrodo, yra pati ge
riausia visoje knygoje. 
Arba "Pirmas pasikalbę 
jimas" — žmonės (gal ir 
perdaug) buvo apsėti kuo 
daugiau suglemžti pini
go, ir štai tragedija iš
tiko juos, dukterį dole
riais besirūpindami su
sargdino ir numarino. Ar 
ba "Dvyliktoji gatvė". Jo 
je viskas gerai baigiasi, 
bet atrodo, kad nevienas 
ten vaizduojamųjų žmo
nių netiktų į tų pačių ge
rųjų sąrašus.

Lietuvių Amerikoje gy
venimo bruožų esama ir 
kituose kūrinėliuose, ne 
tik tuose su teigiamais ar 
ne tokiais teigiamais he
rojais. Iš laikraščių žino
me, kokie populiarūs vi
sokiausi lietuvių baliai. 
Baliams A. Rūta pasky
rusi net du savo kūrinius. 
Esama tam tikrų tinka
mam darbui susirasti 
problemų Amerikoje, 
kaip ir kituose kraštuo
se. Apie tai daugiau iš 
linksmosios pusės rašo
ma "Užmiršau" kūrinė
lyje. "Diplomuotuose 
tamsuoliuose" vaizduoja
ma, kaip dabar lietuviai 
klausosi paskaitų. Bet 
tie kūrinėliai apie balius 
ar paskaitą ar mokytojo

PARAMA MOSI) 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI
Be jau gautų 4221.00 dol. 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramų:

•• ALT S-gos E. St. Louis 
skyriaus iždininkas A. Go- 
beris atsiuntė 500 dol., ku
riuos sudėjo skyriaus na
riai, Vilties draugijos vai-, 
dybos vicepirmininko dr. P. 
Švarco paraginti Dirvos 
spaustuvės mašinų atnau
jinimui. | tą sumą įeina ir 
ALT S-gos East St. Louis 
skyriaus auka 100 dol. Ki
ti skyriaus nariai aukojo: 
dr. Paulius Švarcas $142.50 
inž. Jonas Gumbele-

vičius ..................... 127.50
Bronius Tiškus ........ 50.00
Romas Izdūnis ...... 20.00
Aleksas Goberis .... 10.00
Romas Gintautas .... 10.00
Kristupas Kikutis .. 10.00
Jonas Luja ............ 10.00
Vladas Tervydis .... 10.00
Jonas Kleinaitis .... 5.00
Marija Vaitkienė .... 5.00

• Jonas Rugienius, iš De
troito, naujų mašinų įsigi
jimui atsiuntė 15 dol.

• Vladas Blinstrubas, iš 
Clevelando, uolus Dirvos 
talkininkas, daug pagelbė- 
jęs pertvarkant Dirvos pa
statą, naujų mašinų įsigiji
mui įteikė 10 dol.

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondąn 
gauta 4746.00 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

susitikimą su mokiniu ne 
turi aiškesnės istorijos 
ar bent šiek tiek ryškė
lesnių žmonių.

K. Abr.

• Tautinių šokių Institu
tas, J.A.V. L.B. Centro Vai
dybos pavedimu, rengia 
Amerikos ir Kanados Tau
tinių šokių mokytojų suva
žiavimą Chicagoje, š. m. 
lapkričio mėn. 23-24 d.d. Su
važiavimo metu bus išrink
ta nauja vadovybė, aptartas 
5-tosios T. š. šventės reper
tuaras ir kiti reikalai.

Prašoma visus Tautinių 
šokių mokytojus suvažiavi 
me dalyvauti, užsiregistruo
jant pas p. Ireną šilingienę, 
7222 So. VVhipple Avenue, 
Chicago, III. 60629. Telf, 
(312) HE 4-8444.
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ŽIUPSNYS APIE TINKLINĮ
J. ŠOLIŪNAS

Va, mūsų sportinė iš
vyka Europon jau ranka 
pasiekiama. Dar mėne- 
siukas ir dvi rinktinės iš 
dardės garsinti lietuvių 
vardo.

Žinoma, jau ir dabar 
jie tą vardą garsina, bet 
vis netaip, kaip reikėtų. 
Mat, tuo vardo garsini
mu dabar dar daugiau te- 
užsiminėja tik vadovai. 
Apie juos ir pakalbėki
me.

Netikėtai užkliuvau 
ant Žiupsnio. Jis Euro
pon vežasi visą haremą 
moterų. Tą būrį dailių 
sutvėrimų jis pavadino 
moterų tinklinio rinkti
ne.

Zigmas Žiupsnys, vienas iš 
tinklinio rinktinės vadovų.

Z. Degučio nuotrauka

Žinau, kad Žiupsnys 
moteris vežiosis vieno
je mašinoje. Gerai, kad 
su juo važiuoja jo žmo
na, duktė ir Babickas. 
Kitaip velniai žino kaip 
jis ten tą Lietuvą Euro
poje garsintų.

Kaip ten bebūtų, Žiups
nių Zigmą radau pyktelė
jusį. Sakau, ponali, kodėl 
tu purkštauji. O jis man 
ir bumpteli: Girdi, apie 
krepšininkų kelionę tai 
ilgiausius skiedalus pa
klojai, o apie tinklininkės 
— nė pašnipšt.

Jam aiškinu, kad man 
nebuvo aišku ar tinklinio 
rinktinė iš viso važiuos. 
Teisinuos, kad pinigų 
trūksta, žmonės neauko- 
ja. Žiupsnys gi man rė
žia iš peties; taip kaip 
tinklinio aikštėje. Sako, 
kad kaip nors per Atlan
to balą persikraustysi- 
me, o po Europą pėsti 
vaikščiosime, Lietuvėlę 
begarsindami, jei rei
kės.

Nu, sakau tai gal ką 
nors papasakok apie tuos 
numatomus žygius. Sa

Dėl 'lietuviu 
kambario’...

(Atkelta iš 4 psl.) 
ti lietuvybę dar ilgiems 
ir ateinančių metų vis 
sunkėjantiems laikams.

Jeigu mūsųdispozicijo 
je yra stipri dolerinė sro 
vė — neleiskime tos sro
vės svetimų malūnų link, 
panaudokime tą srovę 
savų, lietuviškų malūnų 
ratus sukti.

Užtenka gi, pagaliau, 
investacijų į koplyčias, į 
baldus, į patalpų puoši
mą svetimose pastogėse 
— pastebėkime, kad esa
me reikalingi lėšų žmo
gui — lietuviui fo* muoti, 
ne sarkofagams puošti.

Detroito aidas 

kau aš reikalą paskleisiu 
per spaudą ir galbūt tink- 
lininkėms nors motocik
lus išnuomosime. Cha,nu
sijuokė Žiupsnys, krep
šininkams tai autobusus 
su vėsintuvais samdys,o 
mus nori ant šiknapurčių 
užsodinti. Taip nebus.

Manding, kas bus, kas 
nebus, bet aukštaitis 
Žiupsnys nepražus. Mat 
girdėjau, kad galbūt ir 
tinklininkės važinės su 
autobusiuku. Nors su ma
žučiuku.

Tik tinklinio rinktinės 
ir jos palydovai nematys 
tokių gražių vietų, kaip 
krepšininkai. Cha, ir vėl 
Žiupsnys. Jis sako, kad 
ir Vokietija graži ten, 
kur tinklininkės bus.

Tai patikrinti leido
mės žemėlapine kelione 
ir pajėgėme nors sausai 
išvardinti vietoves, kur 
tinklininkės lankysis.

Frankfurte su krepši
ninkais išlipus abi rink
tinės skils pusiau. Tink
linis — į Weinheimą, o 
krepšininkai — į Stutt- 
gartą.

Weinheime, įveikę Pie
tų Vokietijos meisterį, 
tinklininkės atsikrapš- 
tys į artimai esančią 
Karlsrunę kur skudurais

DIE MAKERS 
TOOL ROOM SURFACE 

GRINDER HANDS 
TOOL MAKERS 

First class only, day or night shift, 
job shop experience on progressive* 
dies and medium tool and die wor’c. 
High hourly rate plūs nigh shift pre
mium, fringe benefits, paid vacation, 
and holidays. We speak German 
Croation & Slovenian. Writc or call 

TREMONT TOOL & GAGE 
8003 Clinton Rd., Cleveland. Ohio 

216-281-3346
(55-61)

WANTED
MACHINISTS

Sėt up and operate to close 
tolerance from blue prints. 
Steady work, overtime, excel- 
lent employee benefits.

ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

BORING MILL 
JIG BORE 

GRINDING OD, 
IL & SURFACE 

MILLING 
HEAT TREAT 
INSPECTOR 

ELECTRICIAN 
FOOTBURT 
REYNOLDS 

1311 Chardon Rd.
Euclid, Ohio

An Equal Opportunity Employer 
(55-57)

OWNER OPERATORS
Late model 3 axel tractors. 

Pull company trailers. From 
Ohio and Louisville. 

Return loads no problem. 

Call Mr. JACKSON 
216-435-6394

(46-55)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or 

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

Openings available on lst and 2d 
shifts for:

ENGINE LATHE
VERTICAL BORING MILL 

TURRET LATHE 
MILLING MACHINE 

TOOL ROOM 
Mušt have 4 to 5 yrs. experience 

TOP WAGES AND BENEFITS 
PLŪS PROFIT SHARING PROGRAM 
Located south of Northfield on Rt. 8 
next to Alsides.

CONTACT MR. HAGARTY

JAY-EM CORP.
75 MARC AVĖ. J -216-929-4441

CUYAHOGA FALLS, OHIO 
(48-57)

REGISTERED NURSES 
Openings on all shifts. No rota 
tion. Full or part time. Excellent 
fringe benefits. Salary commen
surate with experience. Apply 
at personnel office. Toledo Men. 
tai Health Center, 930 S. Detroi': 
Avė., or call 419-385-5731. ext. 
207. (52-56)

Onos Ivaškienės tautinių šokių grupė, kuri atliks meninę progra ■ 
mą Minkų radijo metinėje gegužinėje rugpiūčio 12 d. Romuvos par
ke, Brockton, Mass. Bus renkama "Miss Lithuania of N.E.”, Įvai
rios varžybos su dovanomis, o vaikus linksmins klounas. Stam
biausia laimėjimo dovana yra automobilis, dovanotas J. Kairio. Vi
si kviečiami atsilankyti į gegužinę ir tuo paremti Minkų seniausią 
Naujoj Anglijoj radijo programą. Programa prasidės 4 vai. po pie
tų.

sudirbs P. Vokietijos 
rinktinę. Toliau kritusių
jų sąraše atsiras Duere- 
no komanda, o kitą dieną 
-- tolimasis Bremenas.

Prisisotinę pergalė
mis Vokietijoje mūsiš
kės bandys aplaužyti ra
gus Olandijai. Mat čia 
tinklinis, anot Žiupsnio 
prilygsta lenciūgėlio po
puliarumui mūsuose.

Olandijoje tinkliniškos 
žiupsnytės ir žiupsnle- 
nės žais trejetą rungty
nių ir čia paaiškės vi
sas lietuvaičių stipru
mas.

Laimingu būdu ištrū
kę iš olandiškos pirties 
tinklininkės puls į sim
patingo prancūzų daktaro
S. Bianay rankas. Jo glo
bojamos tinklininkės ap
lankys Tourcoing, Ar- 
ras, Lille, Valenciennes 
ir Dunkerąue. Žiupsnys 
yra susirūpinęs ne tiek 
su tuo, kad Dunnkerųue 
teks žaisti prieš Pran
cūzijos meisterį, kiek su 
blogu prisiminimu apie 
Dunnkerųue vietovę kur

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

For the follovving positions:
• FLOOR 1NSPECTORS
• DIE CAST OPERATORS

ZINZ & ALUMINUM 
« REMELT OPERATORS 

ZINZ & ALUMINUM 
FOR ALL SHIFTS 

Steady work, excellcnt vvages & com
pany benefits.

Apply in person

DYNAC CORP.
229 KERTH

ST. JOSEPH, MICH.
An Equal Opportunity Employer

ELECTRICAL 
CIRCUIT 

DESIGNER
Immediate opening. Mušt have min- 
nimum of 3 years experience as a 
designer of injection molding, die 
casting, or machine tool circuitry. 
Mušt be capable of working wilh 
rclay and solid statė logic Know- 
ledge*. of J1C, NEC and OŠHA essen- 
tial. Excellent opportunity with majot 
plastic machinery manufacturer for 
the designer who can execute an as- 
signrnent from start to finish. Good 
working conditions, easy access to 
work. For intervievv apply Personnel 
Office or submit resume to Mr. H. 
Hollis.

VAN DORN CO.
2685 E. 79 St.

Cleveland, Ohio 44104 
216-361-3277

An Equal Opportunity Employer 
(49-58)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MACHINE REPAIRMEN 
DIE MAKERS 

FOR ALL SHIFTS.
Good starting rate. Complete fringe 
benefits and overtime.

DEM.CO
411 S. FORT ST. 
DETROIT. MICH.

(48-54) 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ 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.

vokiški "ubermenšai" su
tvarkė^ anglus skudurais. 
Bet Žiupsnys galvoja, 
kad prancūzikės bus man
dagesnės.

Po to mūsų moterys, 
nors ir gerokai apkulto
mis rankomis, trauks 
per Paryžių Strasburgo 
link kur ras jų belaukian
čius mūsų krepšininkus. 
Užtat, norėdamos pasi
rodyti savo vyrams, mū 
sų tinklininkės smarkiai 
išdulkins vietinių pran
cūzių kailiukus ir nuba- 
liavoję su vyrais Mulhou- 
se trauks namo.

Namuose gi jų lauks 
trumpos kalbos ir ilgi pri
ėmimai.

Greitesniam pašto kores
pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė
žutę — P. O. Box 03206, tad 
siųsdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:

DIRVA
P: O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MACHINISTS 
EXPERIENCED

To operate the following machines: 
DeVliegs, Bridgeports, Blanchard 
grinders, Cinlimatic tapė machines. 
thread grinders, cylinderical grinders 
& engine lathes. Day 6c night shifts. 
good wages, full fringe benefits oc 
vacation. Shop located on San 
Francisco Peninsula.

WRITE OR CALL

TYDEMAN MACHINE 
WORKS

900 BROADtVAY
REDWOOD CITY, CALIF. 94063

415-369-521I
(52-61)

MACHINIST—LEAD MAN 
LATHE MILLS, DRILLS 

SMALL COMPANY, PRF.C15ION 
WORK.

ALAR PRODUCTS INC. 
7016 EUCLID AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

MR. COCHRANE, (216) 361-0800 
(55-60)

WANTED AT ONCF. 
JOURNEYMEN or 

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

Esperienced in manufacluring bead 
rings.

ENGINE LATHE 
T—LATHE 

MILLING MACHINE 
BRIDGEPORT 

Mušt be able to sėt up work froni 
blue prints & close Tolerance. Com
pany paid fringe benefits. Two weeks 
vacation first year. Plenty of over
time, top rates.

Apply in person or call 
BOMONT INDUSTRIES 

346 Morgan Avė.. Akron. Ohio 443 1 1 
216-773-5101

(55-61) 

FITTERS: Qualified. All exper- 
ience in plate and structural 
steel. Man with pride in his work 
and job. Start at5.11 hr. plūs all 
fringes. Very clean shop. Good 
working conditions. Long range 
work and good backing. Call 
(216) 271-4800, Mr. Bob Swiney.

(55-57)

MAINTENANCE MEN 
VERTICAL BORING 

MACHINERY MILL OPERATORS
WELDERS MASTER MACHINISTS 

Marion Power Shovel needs you to help us put it all together. 
Major shovel and dragline manufacturer will pay qualified 
people:

Welders $4.175 hour
Vertical Boring Mill Operators $4.175 hour
Machinery Maintenance Men $4.175 hour
Master Machinist $4.495 hour

Plūs company paid medical insurance, life insurance, pen- 
sion, vacations, 10 holidays.
For personnel interview and more information, stop in at 

Employment Office or call

MARION POWER SHOVEL CO.
617 West Center Street 

Marion, Ohio 43302
An Equal Opportunity Employer M/F

(54-58)

SKILLED TRADES
JOURNEY MEN NEEDED

Tircd of Fighting "BIG CITY Traffic? Pollution? Big City Prices? 
Lansing is an excellenl area and may be just what you are looking for. 
\Ve have immediate openings for qualified Industrial Journeymen in the 
following trades:

MILLWRIGHTS
MACHINE REPAIRMEN

AUTO PRODUCT DEVELOPMENT
MECHANICS

Reiocation expense reiinbursement will be considered for the above 
openings.

\Ve also have eurrent openings in produetion for Die Setters, Brake 
Press Set-Up and Lay-Out Inspectors.

CaJl (locai phone No. 963-9390, Ext. 211) or vvrile to Attn: W. E. 
Turrill, Employment Office.

DIAMOND REO TRUCKS, INC.
1331 So. Washington Avenue

Lansing, Michigan 48920
An Equal Opportunity Employer

(54-56)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

LAYOUT MEN $6.02 an hour 
FITTERS $5.82 an hour 

Mušt have structural steel fabrica- 
tion experience.

FOR ALL SHIFTS 
J. A. FREEDMAN

2800 ALLIANCE ST. 
DRAYTON PLA1NS, MICH. 

313-674-0381
E. O. E. (48-45)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KVIEČIA VISUS 
įMETIN? GEGUŽINI

Tautinės Sąjungos Cle
velando Skyrius kviečia 
visus Dirvos skaitytojus 
į metinę gegužinę, liepos 
29 d. 2 vai. p.p.ponųDau 
tų rezidencijoje, 2971 
Bishop Road, Vvilloughby 
Hills, Ohio..
PARAMA SKAUTAMS 
IR SPORTININKAMS

Liet. Bendruomenės 
Clevelando Apylinkės vai ■ 
dyba paskyrė š.m. rug- 
piūčio 19-29 d.d. įvyk
siančios Lietuvių Skautų 
55 m. Jubiliejinės Sto
vyklos ruošos ir repre
zentacijos reikalams per 
Clevelando Pilėnų tun
tą $200.00. Mat, toji sto
vykla įvyks netoli Cleve
lando, ir mūsų kolonijos 
prestižas reikalauja, kad 
ji visais požiūriais būtų 
gerai suorganizuota ir 
pravesta. Dalyvaus apie 
700 skautų iš JAV, Kana
dos ir atstovų iš visų kon
tinentų. Taip pat bus ne
maža ir kitų tautų skautų 
vadovų.

Be to, Apylinkės Val
dyba paskyrė mūsų spor
tininkų išvykai į Europa 
paremti $100.00.

• Dr. Danielius ir Roma 
Degėsiai šiuo metu atosto
gauja Cape Cod, Mass.

DĖL IŠVYKOS 
LOTERIJOS BILIETŲ

Š. Amerikos lietuvių spor
tininkų išvykai į Europą 
paremti loterijos traukimas 
atidėtas į š. m. liepos 29 d. 
Chicagoje. Platintojai už 
bilietus turi atsiskaityti iki 
liepos 24 d.

TINKLINIO RINKTINĖS 
PASIRODYMAS

Liepos 28-29 d. savaitga
lį į Clevelandą susirenka š. 
Amerikos lietuvių moterų 
tinklinio rinktinė savo tre
niruočių sesijai dėl pasiruo
šimo išvykai j Europą, ši 
sesija susidės iš treniravi
mosi tarpusavyje ir paro
domojo turnyro. Viskas 
vyks Naujosios parapijos 
salėje.

šeštadienį vyks rutininės 
treniruotės.

Sekmadienį, liepos 29 d., 
nuo 12:00 vai. bus praves
tas parodomasis turnyras, 
kuriame mūsų rinktinės 
viešnios bus Columbus ”Up- 
starts” ir Baltimorės ko
mandos. šios dvi komandos 
šiuo laiku yra pajėgiausios 
visoje rytinėje Amerikoje. 

Praeitą sekmadienį prie Erie ežero įvyko Clevelando ramovėnų gegužinė, sutraukusi nemažai žmo
nių. Nuotraukoje grupė svečių prie vaišių stalų. J. Garlos nuotrauka

Columbus "Upstrats” yra 
oficialus ne tik mūsų 4-jo 
regiono, bet ir visos rytinės 
Amerikos meisteris, o Bal- 
timorietės — vicemeisterės. 
LSK žaibo komanda šios 
inter-regioninėse pirmeny
bėse užėmė 3-čią vietą.

Clevelandiečiai kviečiami 
gausiai atsilankyti pasižiū
rėti mūsų reprezentančių ir 
pasigėrėti aukštos klasės 
žaidimu. (sv)

• Valdas šarkauskas šio
mis dienomis baigė Akrono 
universitetą inžinerijos me
chanikos skyrių gaudamas 
inžinieriaus diplomą.

Jaunasis inžinierius pri
klauso lietuviams budžiams, 
o jo tėveliai yra šauliai ir 
lietuviškos veiklos rėmėjai.

Linkime jaunam inžinie
riui sėkmės darbe. '

• Algis Meilus ketvirtų 
metų (Deans List) elektros 
inžinierijos studentas, pa
dedant kai kurioms Ameri
kos erdvių tyrinėjimo labo
ratorijoms, bando įrengti 
vienai Clevelando chemi
jos kompanijai nepaprastai 
aukšto voltažo elektros ban
dymų ir tyrinėjimo labora
toriją.

Paskutiniuoju metu ši 
mažai žinoma sritis susi
laukė gana didelio susido
mėjimo Amerikos chemijos 
pramonėje.

• Bronius Kazėnas daly
vauja Shore Center of Arts 
”South Pacific” operetės 
pastatyme. Penki spektak
liai vyks Vilią Angelą audi
torijoj šio mėn. 18-22 d. 
Operetės vienetas sudary
tas konkurso keliu, tad jos 
pastatymas gali būti gana 
geras.

Š. AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ LAUKO 
TENISO PIRMENYBĖS

1973 m. š. Amerikos Pa- 
haltiečių Lauko Teniso Pir
menybės įvyks š. m. liepos 
28-29 d., Cuyahoga Commu- 
nity College, East 30th St. 
prie Community College 
Avė., Cleveland, Ohio. Var
žybų pradžia: šeštadienį, 
liepos 28 d., 10:00 vai. Re
gistracija — nuo 9:00 vai. 
Tąsa ir finalai sekmadienį, 
nuo 10:00 vai.

Programoje: vyrų viene
tas, vyrų veteranų (virš 44 
m.) vienetas, vyrų dveje
tas, moterų dvejetas, miš
rus dvejetas, jaunių (že
miau 17 m.) vienetas.

Riboto amžiaus dalyviams 
leidžiama dalyvauti aukš
tesnėse klasėse papildomai..

Užsiregistruoti pakanka 
atvykus tiesiai į varžybas. 
Smulkios informacijos iš
siuntinėta visiems lietuvių 
sporto klubams. Reikalui 
esant, galima kreiptis tie
siai į rengėjus, šiuo adresu:

Mr. Janis Sinka, 4613 W. 
156th St., Cleveland, Ohio 
44135. Tel. (216) 267-3289.

Pavergtų Tautų Savaites 

minėjimas Clevelande

Clevelando Tautybių Są
jūdžio rengiamas paminėji
mas įvyksta pirmadienį, 
liepos 23 d. Susirenkama 7 
vai. vakare aikštėje tarp 
centrinės miesto bibliotekos 
ir St. Clair Avė. (į vakarus 
nuo East 6-tos gatvės).

7.30 vai. bus žygiuojama 
į miesto rotušę, kur įvyks

ĮSIGIJO AKCIJAS
Per birželio mėn. Naujų 

Lietuvių Namų akcijas įsi
gijo: Gytis Motiejūnas ■— 
4, Robert Kavai (tėvas pir
ko sūnui) — 4, Vitas Žit
kus iškeitė senas į naujas 
— 11, J. D. Žitkus iškeitė 
senas į naujas — 2, Jonas 
Švarcas iškeitė senas į nau
jas — 20 (turi naujų akci
jų už $1080), Jonas Vaičai
tis — 5, Petras Zigman
tas — 4, šeima, kuri prašė 
neskelbti iškeitė — 25, Pet
ras ir Jonas Gaižučiai iškei
tė— 4, Juozas Kaklauskas 
pirko papildomai — 3, tu
rėjo 17 akcijų. Be to, Juo
zas Kaklauskas yra finansų 
komisijos narys ir padeda 
savanoriškai prie statybos. 
SLA 136 kuopa — 2, Julius 
Stankus — 2, Ignas Stan
kevičius — 5, Auna ir Vla
das Malinauskai iškeitė — 
2, Vytautas Staškus — 10, 
Edvardas Stepas pirko savo 
anūkui Sauliui — 1, Ralph 
ir Lora Zambliauskai — 
377. Viso parduoda akcijų 
už $12,015.00. •

Pilnam Namų pastatymui 
užbaigimui, įrengimams bei 
baldams dar reikia 34,000 
dolerių.

Lithuanian Village 
Direkcija ir Finansų 

komisija

KVIEČIAME VISUS į 
SKAUTORAMA

Maloniai kviečiame vi
są Clevelando skautiją, 
skautų tėvelius, draugus 
ir bičiulius įSKAUTORA- 
MĄ sekmadienį, liepos 
22 d., 2 vai. p.p., kuri 
įvyks Metropolitan par
ke (įvažiuoti iš 91 kelio 
Strawberry Lane įvažia
vimu: privažiavus parko 
ežerėlį, sekti kelio ženk
lus į gegužinės vietą).

Programoje bus skau
tiškos ir lituanistinės 
varžybos, žaidimai ma
žiems ir dideliems, ir 
skautiškas laužas.

Kviečiame visus daly
vauti šioje skautiškoje 
šventėje, kur jūsų lauks 
smagi nuotaika ir links
mi užsiėmimai'.

Rengėjai: Neringos 
Vyr. skautės; Pilė
nų skautai vyčiai; 
Klaipėdos skautai bu- 
džiai. 

susirinkimas su kalbomis, 
trumpa menme dalimi ir re
zoliucijos priėmimu.

ALT Clevelando skyrius 
prašo organizacijas ir visus 
Clevelando ir apylinkių lie
tuvius gausiai dalyvauti.

Dėl smulkesnių informa
cijų prašoma kreiptis į ALT 
skyriaus vicepirm. A. Jo
naitį (531-4608) arba Sąjū
džio pareigūnus inž. R. Ku- 
dukį ir J. Stempužį.

ALT Clevelando 
Skyriaus Valdyba

• Clevelando lietuvių gol- 
fininkų gegužinė įvyks rug- 
piūčio 4 d., šeštadienį, Val- 
ley Forge Golf Club. Bus 
premijos, maistas ir kt. Vi
si golfo entuziastai mielai 
kviečiami dalyvauti. Dėl re
gistracijos kreiptis į R. La- 
niauską tel. 221-9943.

CLEVELANDO PARENGIMIĮ 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

LIEPOS 22 D. Skautorama 
Metropolitan parke.

LIEPOS 22 D. sekmadienį 
Saulių išvyka į gamtą su šaudy
mo pratimais.

LIEPOS 29 D. ALTS-gos Cle
velando skyriaus gegužinė.

RUGPIŪČIO 17-19 D. Cleve
lando lietuvių Naujųjų Namų ati
darymas.

RUGSĖJO 3 D. Darbo Dieną, 
Lietuvių Amerikbs Piliečių Klu
bo metinė gegužinė, šv. Juoza
po sodyboje.

RUGSĖJO 8 D. Tautos Šven
tės minėjimas. Ruošia Lietu
vių Bendruomenės Clevelando 
Apylinkės valdyba.

RUGSĖJO 15 D. Pirmasis ru
dens balius su įdomia menine 
programa. Rengia Dirva Naujuo
se Lietuvių Namuose.

RUGSĖJO 23 D. šv, Jurgio 
parapijos salėje šauliai ruošia 
Vlado Putvio 100 metų gimimo 
sukaktį.

SPALIO 6 d. abiturientų pri
statymo balius. Rengia LB Ohio 
apyg. valdyba.

SPALIO 7 D. Clevelando S ka u - 
tininkių Draugovė ruošia Cleve
land Music School Settlemento 
M.K. Čiurlionio akademiją.

SPALIO 21 D, Naujosios pa
rapijos salėj koncertas: N. Lin • 
kevičiūtė, B. Prapuolenis ir V. 
Nakas.

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio koncertas Nattj. 
parapijos salėje.

LAPKRIČIO 10 - 11 D.D. Lie
tuvių Dienos. Ruošia Liet. Bend 
ruomenės Clevelando Apyl. Val
dyba.

GRUODŽIO 31 — Naujų Me
tų sutikimas. Ruošia L.B.

1974
VASARIO 23 D. Tradicinis 

Užgavėnių blynų balius. Rengia 
Pilėnų tunto skautų tėvų komi
tetas.

ELECTRICAL 
DRAFTSMAN

M mintum 1 vrs. exp. on machine lool 
schematic dinarams, and A.C. control 
circuits. Mušt be familiar with mm- 
ponenls J.l.C. standards, preparations 
of bills of material. control panel lav 
out, and electrical sheet meta) woik. 
Knovvledge of solid statė helpful. hiu- 
school graduate with some additienai 
schooliing preferred.

VAN DORN CO.
2685 E. 7!) St.

Cleveland, Ohio 44104 
216-361-3277

Ali Equal Opportunity Employer

EXPEDITER
Knowledge of produetion control 
procedure, following up on produetion 
routing and mušt be able to keep 
accurale records and read blueprmts. 
Will be expediting electrical sub-a> 
semblies, manufactured pat t.s and 
finai assembly. 2d shift (Salary l.
Good vvorking conditions. Lasy ac- 
cvss to work. Wc are located next to 
the CTS Rapid Krantui E. 79 St stop 
Parking lacilities provided.

VAN DORN CO.
2685 E. 7$) St.

Cleveland, Ohio 44104 
216-361-3277

An Equal Opportunilv Emplnvrr 
(49 5M 

PARDUODAMĄ NAMĄ 
apžiūrėti galima liepos 22 
d. nuo 12 iki 6 v. v. 17925 
East Park Dr. Arti Nauj. 
parapijos bažnyčios. Trys 
miegamieji, kolonialinis, 
valgomasis, P/2 vonios, vir 
tuvė su valgymo plotu. 
Daug spintų, du ugniaku- 
riai, rūsys su žaidymo kam
bariu, salkos, 2 aut. gara
žas. 30,900.

Galima pamatyti ir kitu 
laiku, skambinant telefonu 
562-5733.

FOR RENT
5 rooms up. Adults. No 

pets. Rent $65.00, 1231 Ad- 
dison Rd. Call: 486-0400.

• Superior Savings and 
Loan Assn. visą liepos mėn. 
švęs naujo skyriaus atida
rymą 14406 Cedar Rd. (prie 
Green).

Visi banko klijentai kvie
čiami sustoti naujame sky
riuje ir susipažinti su nau
jos įstaigos patogumais.

Skyrius atidarytas: ant
radienį. trečiadienį, ketvir
tadienį ir šeštadieniais nuo 

PUIKIOS DOVANOS VELTUI
DUODAMOS

SUPERIOR SAVINGS
AR PADIDINANT ESAMĄ TAUPYMO SĄSKAITĄ

Už jūsų $250 ar daugiau 
indėlį ii 5% kasdienių 

palūkanų, jūs gaunate:

PYREX
Sculptured 

Oven Ware Bowl

Už jūsų (500 ar daugiau 
Indėlį Ui 5% kasdienių 
palūkanų, jūs pasirenkate:

ATIDARANT NAUJĄ SĄSKAITĄ

Už jūsų .$1000 ar daugiau indėlį ii 5%% kasdienių palūkanų, jūs pasirenkate:

COUNSELOR 
------Bath Scale 

arba

CORNING
— Loaf Dish

CORNING
2* Cup Petite 

Pan 
arba

Hot Dogger
PRESTO

Superior Avino/
"AND L.CAN ASSOCIATION

Main Office: 798 E. 185th St., Offices: 6712 Superior Avė.-13515 Euclid Avė.
PatlOlymfte baletas! V1b* Bkyri,‘ įdaryti pirmadieniais Narys Fcderal
1973 m. liepos 31 d. Indėliai apdrausti iki $20.000 Fcderal Savings & L-oan Inaurance Corporation Home Loan Bank

GRAND OPENING CELEBRATION!
Superior Savings - New Office • 14406 Cedar Rd. (near Green)

FREEDRAVVING! FREEGIFTS!
I:r Fye.-yone

CVTDIĮ RniJIIC* 30-Mld«t»on&l pnzes-(clock radios lape recorders cameras. ’blendėrs. ete ) LAI I1H DUllUOa aįIibegivena««ayMineGrandOpeningCcebrationoflhe-new.CedarOffke

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

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

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

9:30 vai. ryto iki 2:30 vai. 
p. p. Penktadieniais nuo 
9:30 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Pirmadieniais uždarytas.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

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

• Perkant ar parduodam 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 3160.1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS & SĖT UP MEN 

Openings available for automatic 
operators experienced in ACME Grid- 
ley multiple spindle screvv machines. 
An excellent opportunity to advanet. 
with a top quaiity orienled aulonia- 
tive supplier. Excellent wages, paid 
hospitalization, major medical. life 
insurance, vacation and retirenient 
plan. Mages comniensurale with ex- 
perience and ability.
Send resume or apply Mon.-Sat. 9-5:30 

HURON TOOL AND MFG. CO. 
Div. of U.S. Industries Ine.

655 4 Lakeshore Rd. 
Lexington, Mich. 48450 

An Equal Opportunity Employer 
(55-58i



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS
TRYS SIDRIŲ SŪNŪS 

GAVO DIPLOMUS
Dirvos skaitytojų ir rė

mėjų dr. R. ir J. Sidrių,, 
gyv. Streator, III., trys sū
nūs Raimundas, Linas ir Al
gis šiais metais baigė skir
tingas mokyklas ir gavo 
diplomus.

Raimundas Sidrys vy
riausias iš visų gavo mas- 
ter’s degree California Uni
versitete Los Angeles. Bai
gęs Streator high school, 
jis gavo bachelor of arts 
diplomą Northwestern Uni- 
versity Evanstone 1971 m. 
Dabar gavęs master diplo
mą iš antropologijos UCLA 
jis ruošiasi tolimesniom 
studijom siekdamas dokto
rato ir dirba su ekspedicija 
britų Hondūre tyrinėdamas 
senovės majų kultūrą.

Linas Sidrys gavo bache
lor diplomą Notre Dame, 
South Bend, Ind. su garbės 
pažymiais. Jis seka tėvo pė ■ 
domis ir ruošiasi medicinos 
karjerai Chicago Medical 
School.

Algis Sidrys, jauniausias 
iš visų baigė Northlawn 
Grade School, garbės sąra
šuose ir paskutiniais metais 
buvo mokykloje plaukymo 
komandos kapitonu. Jis ža

da. tęsti studijas Notre 
Dame universitete.

Linkime visiems trims 
diplomantams sėkmės toli
mesniame mokslo siekime.

• Už mylimą Baltiją, ei
lėraščiai, parašė Algirdas 
Brazinskas-Baltas, iliustr. 
dail. J. Bagdono, 32 psl., 
kaina $2. Išleido Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos 
Richmond Hill skyrius. 
(Adr.: J. Sirusas, 85-59 88 
Street, Woodhaven, N. Y. 
11421).

šio leidinio autorius su 
tėvu prieš 3 metus lėktuvu 
pabėgo j Turkiją ir ten te
besėdi -kalėjime, laukdamas 
galutinio teismo sfjrendimo. 
Leidėjai skelbia, kad leidi
nėlio pelnas bus pasiųstas 
autoriui.

• Tėviškės Aidų, Austra
lijoje, redaktorius kun. Pr. 
Vasaris, išbuvęs šiose pa
reigose nuo 1964 m. pasi
traukė ir jo vietoj laikraštį 
redaguos buvęs administra
torius kun. J. Seliokas.

KLAIDOS PATAISA
ALT S-gos 1973 m. Sei

mui Rengti K-to praneši
me, tilpusiame š. m. Dirvos 
nr. 53, pusi. 8, atspausdin
ta, kad ALT S-gos Rich
mond Hill skyrius aukojo 
$25.00, turi būti $50.00.

Seimui Rengti K-tas

GENEOLOGIJOS 
SKYRIUS

Lietuvių Kultūros Muzie
jus, įsteigtas prieš septyne
rius metus Chicagoje, nuo
lat stengiasi gerinti savo 
veiklą.

Muziejus savo kolekcijo
je turi ir renka vertingus 
Lietuvos praeities ir da
barties eksponatus.

šiuo metu muziejaus ko
lekcijoje yra geneologijos 
skyrius, kuriame iš visų lei
džiamų laisvame pasaulyje 
lietuviškų laikraščių yra 
padarytos iškarpos ir alfa
betine tvarka klasifikuotos 
apie mirties pranešimus, 
skelbiamus laikraščiuose. 
Kiek teko patirti tai vienin
telis Amerikoje muziejus, 
kuris renka ir tikisi kruopš
čiai surinkti visas mirusių
jų genealogines žinias.

Kadangi ne apie visus 
mirties atvejus lietuvių 
tarpe tenka patirti, tai mu
ziejaus vadovybė maloniai 
prašo visų, kurių šeimoje 
ištiko narių mirtis ir apie 
kurį vienu ar kitokių būdu 
pranešta spaudoje, atsiųsti 
muziejau adresu tokias lai
kraščių iškarpas arba kaip 
čia priimta laidotuvių di
rektorių atspausdintas šv. 
paveikslėlius su kitoje pu
sėje mirusiojo geneologijos 
žiniomis.

Po daugelį metų tokios 
esančios, surinktos muzie
juje žinios gali būti daug 
kam labai naudingos, ieš
kant savo artimųjų kapų 
arba kitais atvejaie. Prašo
ma siųsti tik mirties pra-

Šauliu kultūrinės savaitės, vykusios Gintaro vasarvietėje birželio 17-24d. dalis paskaitų klausytojų. 
* K. Sragausko nuotrauka

ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠAULIU KULTŪRINĖS

SAVAITĖS Antanas Grinius (2)

Vakare, saulei nusi
leidus , buvo surengtas 
Joninių laužas. įžanginį 
žodį tarė Algirdas Bud
reckas ir laužo progra
mai pravesti pakvietėme, 
ninės dalies vedėją Juo
zą Petrauską. Laužą iš 
Lietuvos atvežtais deg
tukais uždegė IV šaulių 
kultūrinės savaitės va
dovas Vladas Išganaitis 
ir Vaidila.

Laužo programoje vai
dila, laikydamas rankose 
kankles, padainavo seno
vės lietuvių dainą. Šau
lys Antanas Kevėža pade, 
klamavo savo paties su
kurtą eilėraštį "Papar
čio žiedai Joninių". Jau
na mergytė Gorėta E. Mi 
kalonytė padeklamavo ei
lėraštį "Jeigu būčiau aš 
paukštelis". Pasveikinti 
Jonai, Janės, Petrai, Pet
rės, Povilai, Povilės, 
Vladai ir Vladės ir jiems 
sugiedota ilgiausių metų. 
Solo dainavo: Irena Pet
rauskienė, Adelė Lotonie- 
nė, Stasė Petrušaitienė 
ir Stasys Stasiūnas. Be 
to, visus savo dainomis 
žavėjo jaunos mergaitės 
Vilija ir Marija Eivaitės 
ir Dalia Petraitytė. Jos 
kartu su vaidila padaina
vo net 4 dainas, o joms 
pritarė ir visi kiti. Pra
nas Beinoras sakė mo
nologus ir, sudaręs gru
peles, dainavo žemaitiš
kas dainas. Vėliau šoko- 
me_ir žaidėme.

Šeštadienį iš ryto iš 
Detroito atvyko LŠTS c.

nešimus, bet ne užuojautas, 
Balzeko muziejus, 4012 Ar- 
cher Avė., Chicago, III. 
60632.

GERA NAUJIENA
MŪSŲ KLIJENTAMS, NORINTIEMS 

PIRKTI
BUTIĮ

SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE IR USSR.
Dabar vykdoma plati modernių kooperatinių butų 

statybos programa šiuose miestuose:
MASKVOJ, LENINGRADE, KIJEVE, MINSKE, 
LVOVE, RYGOJ, TALINE, KIŠINIOVE, ODESOJ, 
VILNIUJ, KAUNE, ROSTOVE prie Dono, KRAS- 
NODARE, CHARKOVE, TAŠKENTE, ALMA-ATOJ 
ir kituose miestuose. Galima gauti vieno, dviejų, 
trijų ar keturių kambarių butų (su virtuve, vonia 

ir podėlio kambariu).
Viską sutvarko VNESHPOSYLTORG per savo 

išimtinę atstovybę

PODAROGIFTS, INO.
240 FIFTH AVĖ., (tarp 28 ir 27-tos g-vės) 

NEW YORK, N. Y. 10001
(212) 685-4537

šaulių Sąjungos ketvirtos kultūrinės savaitės vadovybė supaskai- 
tininkais. Iš kairės: šaulių Sąjungos garbės narys ir stovyklos vir
šininkas V. Išganaitis, stovyklos gydytojas dr. K. Pautienis,J. Va- 
riakojienė. Šaulių sąjungos garbės narys ir stovyklos viršininko pa- 
dėjėjas Algirdas Budreckas ir žurnalistė Z. Juškevičienė. Stovykla 
{vyko birželio 17-24 d. Gintaro vasarvietėje, Union Pier, Mich.

v. vicepirmininkas Alfas 
Šukys su žmona, jūrų 
skyriaus vadovas Myko
las Vitkus, Stefas Lun- 
gys su žmona, Jonas Šos- 
takas jr. su žmona ir 
sūnumi, Vincas Rinkevi
čius, Vera Kulbokienė ir 
Bačkaitienė.

9 vai. LŠST centro vak 
dyba turėjo posėdį ir ap
tarė savo reikalus. Po
sėdžiui pirmininkavo Al
fas Šukys, sekretoriavo 
Vladas Mingėla. Po posė
džio kitoje salėje buvo pa
rodyti trys filmai: Vėžys 
ir rūkumo konksmingu- 
mas, širdis ir jos ligos 
mus rodant, paaiškini
mus davė dr. Kazys Pau
tienis.

Vakare 7^vai. Lietuvių 
svetainėje Šaulių Vytauto 
Didžiojo meno sekcija su 
vaidino Juozo Nemunėlio 
(Petrausko) parašytą ir 
surežisuotą dviejų veiks
mų komediją "Prakeik

tas raštelis". Po vaidini
mo vyko šokiai ir veikė 
bufetas.

Sekmadienį, birželio 
24 d., kun. J. Borevičiui 
SJ 10 vai. atlaikius pamal
das medžių pavėsyje uni
formuoti šauliai nužygia
vo prie vėliavų. Vėliavas 
nuleidus, atsisveikinimo 
kalbas pasakė stovyklos 
vadovas Vladas Išganai
tis ir pad. Algirdas Bud
reckas.

Stovyklavimo metu bu
vo pagerbti ir paminėti 
birželio mėnesio išvež
tieji ir nukankintieji lie
tuviai.

Stovykla visą savaitę 
nebuvo perpildyta ir mes 

An Equal Opportunity Employer 
(55-61)

Birželio 16 d. Rochesterio lietuviams buvo pristatyta rašytojo Jur
gio Jankaus nauja knyga "Užkandis", kurios buvo parduota 50 egz. 
Nuotraukoje S. Šlapelienė dėkoja Jurgiui Jankui užrašą knygoje.

labai laisvai joje jautė
mės. Kiek daugiau jos 
gyventojų padaugėjo penk
tadienio vakare ir šešta
dienio rytą. Su šauliais 
nuo ketvirtadienio birže
lio 21 d. stovyklavo prof. 
gen. Stasys Dirmantas.

Šiaip savaitės bėgyje 
ją aplankė: prof. A. Var 
nas su žmona, kun. A. 
Sabaliauskas iš Cedar La
ke, Ind., kun. A. Naujo
kaitis iš Columbus, Ohio, 
kun. J. Kluonis ir kiti 
man nepažįstami.

Raštu sveikino: LŠST 
c.v. pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas, LŠST c.v. 
moterų sekcijos vadovė 
Ona Mikulskienė, Alek
sandras ir Sofija Montau- 
tai.

Stovyklos vadovybę su 
darė: stovyklos vadovas 
Vladas Išganaitis,stovyk 
los vadovo pad. ir kultū
rinės dalies vedėjas Alg. 
Budreckas, meninės da
lies vedėjas Juozas Pet
rauskas, šaudymo vado
vas K. Pumputis, vėliavų 
tarnybos ir vidaus tvar
kos vedėjas P. Tomkus, 
registracijos ir patalpų 
vedėjas Julius Pocius ir 
stovyklos gydytojas dr. 
Kazys Pautienis.

MILLWRIGHT
Proces eųuipment main- 
tain and install piping 
and eąuipment. Experi- 
ence reųuired.

WELDER
Fabrication and repair of 
ducts, pipes and struc- 
tures. Ferrous and non- 
Ferrous. Experience re 
ųuired.

Good pay and fringe ben
efits, day work. Apply 
Monday through Friday 
8 a. m.-3 p. m.

E. I. DU PONT 
DE NEMOURS 

2981 Independence Road 

Cleveland, Ohio

A. A.

JUZEI LIAUDANSKIENEI
mirus, jos dukrai ELENAI ir jos vyrui PRANUI 

SKIRMANTAMS reiškiame giliausią užuojautą ir 

kartu liūdime

Juozas, Margarita Nausėdai
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