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POLITIKOS MORALE
Kilnūs, bet nepraktiški sumanymai
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Kolumnistas Max Ler- 
ner parašė atvirą laišką 
savo tautiečiui Valstybės 
Sekretoriui Henry Kissin 
gėriui, paliesdamas ir 
mums labai įdomų klausi
mą. Pasidžiaugęs jo pa
skyrimu tokiu kritišku 
tarptautinėje politikoje 
laiku, Lerner aiškina: 
"šiuo metu aš mieliau ma
tau Jus, negu ką nors ki
tą šiame poste, nes žino
te istoriją ir pažįstate 

diplomatiją, ir dėlto, ga 
liu pasitikėti, kad Jūs pa
naudosite savo galvą".

Tačiau Kissingeris 
ieškodamas lygsvaros ir 
išlyginimo tarp didžiųjų 
valstybių interesų — 
būkštauja Lerner — gali 
per mažai atkreipti dė
mesio moralės klausi
mams. Specifiniai į prie 
spaudą Sovietų Sąjungo
je:

"Mums padarė labai di
delį įspūdį dviejų sovie
tų disidentų Aleksandro
1. Solženicino ir Andre
jaus D. Sacharovo drą
sa... Aš atsimenu ma
žas amerikiečių intelek
tualų grupes anksčiau 
protestuojančias prieš to 
kius persekiojimus. Bet 
šį kartą pirmą kartą abie
jų kongreso rūmų daugu
mos prisijungė prie pro
testo, kas mane labai ma 
loniai nuteikė.

Bet aš esu nusivylęs 
Jūsų atsakymu į tuos pro 
testus. Juose Jūs įžiū
rėjote pavojų atlydžiui 
mūsų santykiuose. Jūs 
esate susirūpinę, kad jie 
sudaro pavojų laivui, ku
riuo kartu plaukiame. 
Tai būtų suprantama ku
nigaikščio Metternicho 
diplomatijoje, su kuriuo 
yra siejamas Jūsų var
das ir kuris nesusivokė 
socialiniuose klausimuo 
se. Bet aš maniau, kad 
Jūs progresavote ir ži
note, kad ir jėgos struk 
tūroje idėjos nėra bejė
gės.

Sovietų galybės vadai 
nori apsisaugoti nuo vi
daus opozicijos, bet ko
dėl aš ir Jūs turime 
jiems šiame reikale pa
dėti?

Gerai, kad Leonidas
I. Brežnevas nėra dabar 
toks 
šas 
čiau 
gas.
kuriuo mes kalbame, ta
riamės ir deramės — ir 
tęsiame savo priešingu
mus. Faktas, kad Brež
nevas yra daugiau reika
lingas Jūsų, negu Jūs jo. 
Amerika turi maisto, 
technologijos ir kultū
ros, kuri yra reikalinga 
rusams. Rusai sutiko 
įtraukti į Europos Sau
gumo Konferencijos die - 
notvarkę idėjų, informa
cijos ir keliavimo lais
vės klausimą. Mes turi
me teisės tuo klausimu 
rūpintis. Išaiškink so
vietų vadams, kad mes 
rimtai į tai žiūrime, ir 
tikrai gerai pradėsi savo 
naujas pareigas".

Sunku nepritarti to
kioms mintims, tačiau

piktas mūsų prie- 
kaip anksčiau, ta- 
jis dar nėra drau- 
Jis yra oponentas su

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
apskritai imant nuo poli
tikos mišrainės su mo
rale jos abi tik nukenčia. 
Konkrečiai kalbant, kon
gresas užsispyrė susie
ti "didžiausio palanku
mo" principo suteikimą 
sovietams su laisva emi- 

’ gracija žydams. Didžiau
sio palankumo principas 
normaliai yra taikomas 
beveik visoms valsty
bėms. Jis reiškia, kad jei 
pvz. anglai išsiderėtų ma
žesnį muitą savo degti
nei, toks pat turėtų būti 
taikomas ir sovietų deg
tinei (dabar jis yra di
desnis). Sovietai taip ne 
daug gali pasiūlyti Ame
rikos rinkai, kad tas di
džiausio palankumo su
teikimas 
principo negu praktikos 
reikalas. Bet šiame rei
kale užsispyręs kongre
sas pasirodo mažiau so
vietams priešingas svar 
besniuose klausimuose. 
Tiesa, jis sutiko ir to
liau išlaikyti Amerikos 
Balsą ir kitas radijo sto
tis per kurias tik Sovie
tijos tautos gali sužinoti 
apie Solženiciną ir Sa
charovą, bet kai reikėjo 
skirti lėšas, administra, duosi daugiau laisvės, 
cijos prašytą sumą iš 50 
milijonų dolerių sumaži
no iki 35, nors aiškiai bu
vo įrodyta, kad tokios su
mos nepakankama. Tas' 
pats ir su JAV kariuome
nės sumažinimu už jūriuo 
se. Administracija yra 
pasiryžusi tą skaičių su
sieti su susitarimu su so

yra daugiau

SOVIETU 'DA’ REIŠKIA 'NIET’
Rimas Daigunas

Žinoma rusiška patar
lė "na niet suda niet". 
Tai reiškia, kada taria
mas neiginys "ne", ne
privalo būti jokių kitų 
svarstymų. "Niet" (ne!) 
reiškia beapeliacinį rei
kalo išsprendimą.

Žinomas, taip pat, tarp 
tautinių konferencijų 
anekdotas. Tarptautinėn 
konferencijon pakviesti, 
sovietai atsako "Da,mes 
dalyvausime!". Jie daly
vauja ir bedalyvaudami 
svaidosi savo liūdnai pa
garsėjusiais neiginiais 
"niet!". Sovietinis su
tikimas dalyvauti konfe
rencijoje, "Da!", skirtas 
vien tiktai atrasti progą 
konferenciją užpilti savo 
"niet!" prieštaravimais.

Pagalių kaišiojimas į 
ratus yra tas sovietinis 
"niet" tarptautinėse kon
ferencijose.

Šie anekdotai prisi
mena dabar, sovietams 
dalyvaujant Genevos kon
ferencijoj.

į Sofiją trims dienoms 
buvo nuvykęs L. Brežne
vas. Tai nebuvo sovieti
nio vado išvyka į "dačią", 
paūžti, pasivažinėti bran
giais užsieniniais auto
mobiliais (Brežnevo po
mėgis). Nikitos nugalė
tojas nuskubėjo į Sofiją 

vietais dėl bendro išba
lansuoto karo pajėgų su 
mažinimu. Senatas ta
čiau nubalsavo tą kariuo
menės skaičių jau dabar 
sumažinti 22%. Reikėjo 
didžiausio spaudimo iš 
paties prezidento asme
niškai ir aukštų kariuo
menės vadų bei kanclerio 
Brandto maldavimo, kad 
tas nuošimtis vėliau bū
tų sumažintas iki 11%. 
Tikimasi, kad po konfe
rencijos su atstovų rū
mais tas skaičius bus dar 
sumažintas iki 7%. Aiški
nama, kad praktiškai tai 
būsiąs tik pageidavimas 
ir administracija eventu. 
aliai galėsianti kariuome 
nę sumažinti ne Europo
je, bet tik Azijoje, ir kad 
tai esąs daugiau ar ma
žiau tik noro sumažinti 
kariuomenę pareiški
mas. Bet toks 'pareiš
kimas' be abejo nepadės 
deryboms. Kam sovie
tams atitraukti savo jė
gas, jei jie žino, kad ame
rikiečiai tai vistiek pa
darys vienšališkai.

Žodžiu, Kissingeris pa 
gal tąpatarimą ir praktiš
kus kongreso nutarimus 
turėtų pasakyti Brežne
vui: "Žiūrėk, jei Tu ne

mes nesumažinsime mui
to vodkai, tačiau mes vis 
tiek sumažinsime kariuo
menę ir transliacijų į 
Sovietija skaičių, nes 
mes moralę statome 
aukščiau už politinius rei
kalavimus!" Nesunku įsi
vaizduoti ir Brežnevo at
sakymą.

Genevos konferencijos 
išvakarėse pasakyti, kad 
sovietinis "da", sutiki
mas dalyvauti konferen
cijoje, reiškia išankstinį 
sovietinį "niet", vos tik
tai reikalas palies susi
tarimo su vakariečiais 
temas.

Mat, vakariečiai vis 
konkrečiau mini "pasi
keitimo vertybėmis" mo
tyvus. Vis aktyviau žen
giant į prekių apykaitą, 
į sovietinių tuštumų eks
ploatacijos projektus, į
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Clevelando miesto meras Ralph J. Perk praeitą sekmadienį apsilankė Lietuvių Namuose, kur buvo 
atidaryta jo perrinkimui paremti būstinė. Atsižvelgiant J jo palankumą lietuviams, yra suorganizuotas 
jam remti lietuvių komitetas, kuriam vadovauja dr. Viktoras Stankus. Kaip žinome, praeitą antradieni 
pirminiuose rinkimuose Ralph J. Perk nugalėjo visus savo oponentus surinkdamas 56,560 balsų, kai 
jo pagrindinis varžovas James M. Carney tegavo tik 44,459 balsus. Lietuvių komitetas kreipiasi į vi
sus lietuvius lapkričio mėn. rinkimuose būtinai dalyvauti ir savo balsą atiduoti už Ralph J. Perką. 
Nuotraukoje meras Ralph J. Perk kalba J susirinkusius. Dešinėje matomi Lithuanian Village bendro
vės pirm. J. Stempužis ir Perko perrinkimui remti lietuvių komiteto pirm. dr. Viktoras Stankus.

V. Bacevičiaus nuotrauka

RUSAI BIJO GALIMOS AGRESIJOS PRIEŠ KINIJĄ
Europos laikraščiuose vis 

dažniau linksniuojamos ka
ro galimybės tarp Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos. Londo- 
niškis Daily Telegraph pa
skelbė savo komunistinių 
reikalų korespondento Da- 
vid Floyd straipsnį, kuria
me plačiai rašoma apie 
"Kremliaus pasirengimus 
pradėti ’preventyvinį žaibo 
smūgio karą’ prieš Kiniją. 
Būk tai, rusai esą įsitikinę, 
kad toks Kinijos užpuoli
mas yra ne už kalnų ir ma
rių’.

Šiam naujam požiūriui, 
Sov. Sąjungos-Kinijos karo 
galimumui nagrinėti, yra 
suteikęs progą tūlas Andrėj 
Samochinas; jis esą perda
vęs vienam vokiečiui-turis- 
tui Leningrade 3,000 žodžių 
apimantį dokumentą, kurį 
(šj turistą) prašė perduoti 
į pokario rusų emigrantų

technologinę talką tų gė
rybių išalkusiai sovieti
nei valstybei, vakarai iš 
drįso priminti, kad sovie
tinė valstybė leistų apsi
keisti ir mintimi (spau
da, knygomis, filmais, 
periodika, žodžio lais
ve). Tai reikštų pavyz
džiui kauniečio, vilnie
čio, klaipėdiečio laisvę 
nuo valstybinio teroro, 
kada jis imtų ir užsipre
numeruotų "Dirvą"!

(Nukelta į 2 psl.)
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centrą Miunchene, leidžian
tį žurnalą POSSEV. Ir tas 
straipsnis turėjęs būti tame 
mėnraštje atspausdintas. 
Teigiama, kad tas draugas 
Samochinas galėjęs prieiti 
prie slaptų kompartijos ir 
armijos dokumentų (tik 
prisiminkime Penkovskio 
aferą). Esą Samochino pa
skelbtos paslaptys yra taip 
svarbios, kad jų jokiu būdu 
nebūtų norėję išplaukiant į 
dienos šviesą visi dabarti
niai sovietų valdovai.

Dokumente rašoma, kad 
"šių dienų kruvinas susidū
rimas su Kinija iš abiejų 
pusių pareikalausiąs milži
niškų žmonių aukų, tačiau 
jis baigsis sovietų pergale”. 
Aišku, kad kinietiškos pro
blemos išsprendimas yra 
pats svarbiausias sovietams 
šių dienų politikos tikslas.

Sovietų S-gos vyriausybė 
dedanti visas įmanomas pa
stangas, kad tik nuslėpus 
artėjančią katastrofą. Bet 
šis dviejų milžinų susidūri
mo artėjimas yra girdimas 
lygiai taip kaip mes galima 
nugirsti tylų vasaros vaka
rą tolimo griaustinio dundė
jimą. ši grėsmė kabo virš 
mūsų galvų lyg juodas per
sisotinęs energija debesys."

Jau ir ankstyvesniais me
tais Sov. S-gą ne vieną kar
tą yra sukrėtusi galimo su 
Kinija karo baimės srovė; 
tačiau šis baimingas šiur
pulys buvęs keliamas viešu
mon ne kieno nors kito, bet 
pačios sovietų valdžios. Bu
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vę skelbiama, kad kiniečiai 
ruošiasi užpulti ir atsiplėšti 
nuo SSSR Sibiro žemes. Ir 
sovietiška propoganda di
džiai padėdavusi šiam bai
mės jausmui plisti žmonių 
masėse. Kinija būdavo kal
tinama, '"išsiplėtimo Į vaka
rus pasirengimais.”

Pagal Samochino doku
mentą trys veiksniai verčia 
karo kryptimi rikiuotis so
vietų valdovus:

1. Nepaprastai blogėjanti 
sovietų politinė ir ūkinė 
būklė krašto viduje ir Ki
nijos sparta išvystant savo 
atominius ginklus;

2. Maršalo Lin Piao žu
vimas, palaidojęs bet kokias 
sovietų vadų viltis, kad bet 
kada jiems būtų įmanoma 
susitarti su kiniečiai ir

3. Prezidento Nixono ke
lionė į Pekiną iš kurios ga
linti susidaryti JAV-Kini- 
jos santarvė prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kariuomenės telkimas

Dokumente teigiama, kad 
ir patys gabiausi užsienio 
stebėtojai negali įžiūrėti šių 
dalykų;

1. Sovietų kariuomenės 
sutelkimo Išorinėje Mongo
lijoje, nuo kurios atstumas 
ligi Pekino yra tik 400 my
lių.

2. Sov. S-gos kariuomenė 
yra sugrupuota išilgai visą 
Ussuri upę ir į pietus nuo 
Chanka ežero; taip pat išil
gai visą š. Korėjos sieną. 
Čia yra sutelktos tankų di
vizijos su parengtais šūviui 
pabūklais. Aštuonios tankų 
divizijos* esančios sutelktos 
vien Charbino srityje.

3. Sovietų karo laivyno 
vienetai yra palaipsniui per
metami iš Viduržemio ir 
Juodosios Jūros bazių į In
dijos vandenyną, kur so
vietų laivynas yra iš lėto 
stiprinamas.

4. Griežčiausia kontrolė 
yra įvesta visiems keliauto
jams į Tol. Rytus, o ypač į 
Kinijos pasienio vietoves. 
Lėktuvo ar traukinio bilie
tai į tokias draudžiamas 
zonas teparduodami tik su 
policijos leidimais.

Kalinių perkeldinimas
Tradicinės belaisvių-kali- 

nių stovyklose j pietus nuo 
Irkutsko, Kazachstano ir

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Pabėgėlis su violončele 
ant savo pečiu

Tokia antrašte didžiulį 
straipsnį išspausdino mi
lijoninio tiražo šeimų ir 
moterų savaitinis spalvo
tas Australijos žurnalas 
"The Australian Wo- 
men's Weekly", duoda
mas pasikalbėjimą, su iš 
Amerikos atvykusiu ir da
bar Sydnejuje gyvenančiu 
ir Sydnėjaus simfoninia
me orkestre pirmąja vi
olončele grojančiu, lie
tuviu Algimantu Motiekai - 
čiu.

Tai yra tas pats instru 
mentas, kurį šis, didžiuo
siuose pasaulio kontinen
tuose garsėjantis violon
čelistas 1940 metais ant 
savo pečių išsinešė į Vo
kietiją, pasitraukdamas 
iš Lietuvos. Tai buvo 
pats brangiausias jauno, 
tik neseniai baigusio Kau
no Muzikos Konservato
riją muziko turtas, kurį 
jis įsigijo už savo ilgume 
tų sutaupąs. Kaip prisi
pažįsta pats muzikas,tai 
buvo ne taip jau lengvas 
dalykas visose jo kelionė 
se ir dabar dažnai jis pa 
galvoja, kaip jis galėjo 
įstengti šią, taip jam 
brangią violončelę išsau
goti viso karo metu.

RUSAI BIJO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Trans-Baikalo sričių yra pa
lengva uždaromos ir kali
niai yra perkeliami j Ar
changelsko, Rusijos šiaurė
je, sritį. "Yra stengiamasi 
išvežti kalinius iš artimų 
konfliktui teritorijų”, tei
giama dokumente.

Maisto sunormavimas
Esama pranešimų, kad 

negendančio maisto atsar
gos yra sandėliuojamos jau 
nuo praėjusių metų. Maisto 
trūkumas visoje Sovietijoje 
yra ne tiek paliestas blogo 
oro derliaus ir maisto pa
skirstymo sutrikimo, kiek 
nuo maisto atsargų sudary
mo. Daugelyje vietovių 
maistui gauti reikėję įvesti 
kortelių sistema.

Taip pat Sov. S-ga sten
giasi padidinti sunkežimių 
gamybą, kurie būtų gyvy
biškai svarbūs, išvedus iš 
rikiuotės Sibiro geležinkelį; 
Sovietų Armija Sinkiange 
ir Mongolijoje absoliutiškai 
priklausanti nuo kelių ir 
sunkevežimių gero veikimo.

Prieš kiniška propoganda
Per pastaruosius 12-ka 

mėnesių sovietų kariai ir 
policijos junginiai yra 
įtemptai, slaptai nuteikia
mi prieš visa ką, kas yra 
kinietiška. Yra dedamos di
džiulės pastangos, kad ru
sai nekęstų kiniečių !!!

Taip pat ir KP Centrinio 
Biuro reorganizavimas š. m. 
balandžio mėn. turėjęs tiks
lą sutelkti visus valdžios 
siūlus vienose rankose, lyg 
kokiame Vyr. štabe. Pana
šiai pasielgė ir Stalinas, 
1941 m. birželį, prasidėjus 
SSSR-Vokietijos karui.

"Laikas bėga ir jis dirba 
Kinijos, bet ne SSSR nau
dai. Ir sovietų vadai per se
kančius penkerius . metus 
būtinai nori susitvarkyti su 
Kinija, jeigu reikės, "žaibo 
karu”,’’ baigiamas šis gana 
įdomus samprotavimas.

Atvykus jam į Vieną, 
jis buvo priverstas dirb 
ti darbininku fabrike, gy
venant netolimuose bara
kuose, kur jis neturėjo jo. 
kių galimybių griežti sa
vo pamėgtą instrumentą. 
Tačiau, kaip jis pasako
ja, laimės deivė ir jam 
tuo laiku nusišypsojo. 
Vieno austro muziko pa 
galba, jis buvo supažin
dintas su labai turtinga 
austre aristokrate, kuri 
gyveno prie Salzburgo ir 
buvo didelė muzikos mė 
gėja. Jai pareikalavus, 
jis buvo perkeltas dar
žininku į jos dvarą, kur 
su daržu jis labai mažai
reikalų turėjo, daugiau
siai pats praktikuoda- 
masis ir grodamas savo 
globėjai.

Po karo A. Motiekai
tis susirado savo tėvus, 
kurie nuo karo audrų bė- 
go kartu su trijų metų 
dvynukais. Sulaukus pir
mųjų amerikiečių karių, 
jis, kartu su visais ki
tais pabėgėliais, buvo la
bai nustebintas visų jų 
turtingumu ir maisto gau 
sumu, kas išalkusiems ir 
pusiau išbadėjusiems 
pabėgėliams buvo tiesiog 
nesuprantama. Gal būt 
tas viskas ir paskatino jų 
visą šeimą emigruoti į 
Ameriką, į kurią jis at
važiavo 1948 metais ir 
apsigyveno Buffalo, Netv 
York mieste, į kur vėliau 
atvažiavo ir visa šeima. 
Savo gabumų dėka, jis jau 
po kelių mėnesių groja 
principiniu pirmuoju vio
lončelistu Buffalo Filhar- 
moniniam Orkestre, kur 
jis susipažįsta ir savo 
būsimą žmoną Justine 
Gladkowski, buvusią tuo 
laiku koncertų daininin
kę, kurios seneliai buvo 
gimę Lenkijoje. 1966 me
tais jis pradėjo griežti 
Pittsburgho Simfoniniam 
Orkestre ir ten buvo iki 
1972 metų, kada atvyko 
įSydney.

— Kas gi paskatino at
vykti į Australiją? Klau
simas tikrai sunkus, pa 
sakė p. Motiekaitienė, ta 
čiau, nors mes ir turė
jom gana gerą gyvenimą 
Amerikoje, savo gražius 
namus, puikų Bernardinų 
veislės šunį ir daugdrau- 
gų, mes priėjome prie to 
punkto, kai gyvenimo ap
linkuma turėjo pasidary
ti lėtesnė, ramesnė. Ir 
čia Australijoje mes ra
dome tą viską. Žmonės
yra ypatingai geri, drau- prieš metus laiko teko 
giški ir per metus laiko 
mes suradome tiek arti
mų draugų, kiek Ameri
koje mes jų neturėjome 
per 20—tį metų. Žmonės 
ir mažai mus pažįstą, 
siunčia mums gėlių ir 
įvairiausių dovanų, ko 
Amerikoje niekuomet ne
būdavo. Po vestuvių p. 
Motiekaitienė savo dai
nininkės karjerą buvo vi 
siškai palikusi, tačiau, 
dabar, sūnui jau apsive- 
dus Australijoje ir turint 
gerą darbą "Australian 
Broadcasting Commis- 
sion", ji vėl pradeda grįž
ti į muzikinį gyvenimą 

‘ir tikisi greitu laiku pa
sirodyti viešai.

Šiuo metu A. Motiekai
tis yra labai užsiėmęs 
savame darbe, nes spa
lio mėnesį jam, kartu su

Algimantas Motiekaitis su violončele, kurią išsinešė karo audrų 
sūkury iš Lietuvos ir iki šiai dienai visuose koncertuose groja. 
Salia sėdi jo žmona Justine.

Sydnėjaus Simfoniniu Or
kestru teks debiutuoti 
naujųjų multimilijoninių 
Operos Rūmų atidaryme, 
kuriuos atidarys Angli
jos karalienė. Labai sun
ku yra sugauti mūsų di
dįjį maestro, tačiau pa
klaustas ar numato vė
liau artimiau susirišti su 
vietiniais lietuviais, jis 
pasakė, kad po visų tų di
džiųjų darbų, jis numato 
suruošti eilę savo asme
ninių koncertų ir jis nori 
artimai ir mielai bend
rauti su Australijos lie
tuviais. Jis buvojaupaža- 
dėjęs dalyvauti viename 
koncerte, tačiau, tuo me
tu įvykęs ABC koncertas, 
jam neleido būti su savo 
tautiečiais.

— O koks gi skirtu
mas tarp Amerikos ir 
Australijos?

— Sydnėjaus Simfoni
nis Orkestras savo lygiu 
prilygtų patiems geriau- 
siems Europos Simfoni
niams orkestrams, todėl 
čia ir reikalavimai yra 
žymiai aukštesni ir dides
ni negu Amerikoje, kur 
mes grodavom du kar
tus per savaitę, kai čia 
mes mažiausiai grojame 
keturis kartus. Algos yra 
mažesnės, tačiau Aus
tralija man geriau patin
ka, nes čia viskas yra 
daug ramiau, nėra tos bai
sios konkurencijos, to 
skubėjimo ir sąlygos, bei 
gyvenimo aplinkuma me
nininkui yra daug palan
kesnės. Aš su šeima 
esam numatę galutinai 
čia įsikurti.

***
Tikrai nežinau kas yra 

su Amerika, kur ir man 

vi r* trijų mėnesių gyven
ti ir šiek tiek pažinti jos 
arba daugiau sakant, lie
tuvių gyvenimą. Štai, 
prieš savaitę laiko iš 
Pas. Liet. Seimo atgal į 
namus grįžo mūsų bend
ruomenės laikraščio 
"Mūsų Pastogės" redak
torius ir buvęs mūsų sei' 
mo atstovas dr. A. Mau- 
ragis. Savo pirmajame 
pokelioniniame vedama
jame jis rašo ir džiaugia- sivežtoji lietuviška kultū- 
si kaip Amerikoje jis bu
vo pasiilgęs to ramaus 
ir saugaus gyvenimo, ku
rį mes čia turime; kaip 
jis per 24 savo gyvenimo 
metus, gyvendamas karš
tojoje Australijoje, nie
kuomet taip nuo karščio 
nedegė, kaip tą jis pa
juto Chicagoje, Washing 
tone, Baltimorėje, New

Yorke ir Clevelande, kur 
tiesiog nuo tvankumo oro 
kvėpuoti jam trflkdavę. 
Apie miestų švarumą, tai 
nei palyginimo negali bū
ti, kai apie rasinę neapy
kantą, negrų baimęir jau 
čiamą kuone nuolatinį ka
ro stovį tarp baltųjų ir 
juodųjų, jis neranda žo
džių pasakyti. Bendroje 
išvadoje dr. A. Mauragis 
džiaugiasi pasirinkęs 
Australiją, didžiuojasi 
ja ir skaito šį kraštą gy
venimo idilija. Nežinau, 
gal ir daug teisybės turi 
mano prietelius dakta
ras, tačiau gyvenime yra 
geriausiai patiems asme
niškai pakeliauti ir pama
tyti kur kas gerai, kur 
kas blogai yra. Ir, turiu 
pripažinti, kad paskuti
niuoju laiku Australijos 
lietuviai keliauja gana 
daug, ypatingai pakėlus 
mūsų dolerį iki pusantro 
dolerio amerikoniško.

***
Prieš akis tik ką gau

tas oro paštu, iš Ameri
kos naujasis rugsėjo mė
nesio mūsų populiaraus 
iliustruoto žurnalo "Lie
tuvių Dienos" specialus 
Australijos numeris.Su
sitarus su buvusia austra
liete, kuri sekančių Aus
tralijos Lietuvių Dienų, 
įvykstančių 1974 metais 
Adelaidėje metu, ketina 
aplankyti Australiją ir 
savo buvusius draugus, 
"Lietuvių Dienų" žurnalo 
redaktore Dalila Mackia • 
liene ir leidėju Antanu 
Skirium, tapo išleistas 
šis, daug padidintas, spe
cialus Australijos nume
ris. Aš manau, kad ne tik 
mums Australijos lietu
viams, nemažam skai
čiui buvusių australie
čių, dabar gyvenančių 
Amerikoje ir Kanadoje, 
bet taip pat ir visiems 
Vakaruose gyvenantiems 
lietuviams, būtų įdomu 
susipažinti su mūsų, šios 
tolimos kengūrų žemės, 
lietuvių gyvenimu ir pa
tiems daugybėje nuotrau
kų pamatyti ir straips
niuose paskaityti, jog dar 
ir mūsų gyvenimas ir at- 

ra, menas, papročiai ir 
kt. neištirpo australiš
koje saulėje. Ir tą viską, 
bent maža dalimi, galima 
rasti paskutiniame rugsė
jo mėnesio numeryje.

***
Pačioje Šiaurės Aus

tralijoje jau kuris laikas 
gyvena, australų sceno
je kylantis lietuvis Algis

SOVIETU 'NIET
(Atkelta .iš 1 psl.)

Pasikeitimas minties 
vertybėmis ir mums, lie
tuviams, yra didžiai pa
geidautinas, remiamas 
projektas. Kodėl gi Vil
niaus spaudos kioskuose 
nėra eilinio "Dirvos" nu
merio? Tuo tarpu mes 
esame užversti sovieti
ne periodine makulatū
ra!

Sovietiniai disidentai, 
"samizdato" reiškiniai, 
sovietinio elito poslin
kis (mažas dar tas nuo
šimtis) skeptiškai ver
tinti kultūrai pražūtingą 
"proletariato diktatūrą, 
kuria remiantis sovietuo
se praktikuojama žiau
riausia pasaulyje cenzū
ra, skatina vakarus kelti 
"minties vertybių" apy
kaitos teoriją.

Bet L. Brežnevas ta
rė iš Sofijos mikrofono 
visai nepalankius žo
džius tokiai vakarų iliu
zijai.

"Nereikia maišyti įvie- 
ną merkantilistinių (pre
kybinių) formulavimų ir 
kėslų į mūsų ideologi
ją", pasakė Brežnevas. 
Jis išaiškino, kad visos 
sutartys su vakarais tik
tai tada patinka sovie
tams, kada vakarai ma
terialiai remia "komuniz
mo statybą".

"Tai yra vakarų naivu
mas", pasakė Brežne
vas, "jeigu jie galvoja 
apie kažin kokius mainus 
į mūsų saugumo sąskai
tą".

Vienu žodžiu, į vaka
riečių iliuzijas Brežne
vas įpylė šalto sovietinio 
vandens, sovietinio realu
mo. Kartu, tačiau, jis ir 
vėl patvirtino, kad sovie
tinė santvarka panikiškai 
bijo laisvo žodžio, lais
vos minties. Brežnevas 
taipogi naiviai atidengė 
jautriausią sovietuose

Butavičius, kuris tolima 
me Alice Springs kurorti
niame mieste režisuoja 
S.I. Witkewicz dramos 
veikalą, kuris neseniai 
žinomojo australų Totem 
teatre buvo suvaidintas 
ir turėjo puikų pasiseki
mą.

***
Sydnėjaus Lietuvių 

Klubas pamažu plečiasi. 
Prieš kurį laiką čia įsi
steigė atskira šachmatų 
sekcija, kuriai vadovau
ja senas šachmatininkas, 
biznierius P. Grosas, sek
cijos atidarymo proga pa 
dovanojęs šešis šachma
tų setus. Kiekvieną tre
čiadienį čia susirenka tik
rai gražus skaičius žai
dėjų, tarpusavio jėgų iš
bandymui ir bičiuliškam 
pabendravimui.

Prieš kelias savaites 
klubas nupirko du naujus 
biliardo stalus, taip kad 
šiuo sportu daugiau domi
si jaunieji klubo nariai ir 
stalai labai retai kada bū
na tušti.

***
Pasibaigus pagrindi

niam Sydnėjaus moterų 
I-sios lygos krepšinio 
žiemos turnyrui, Sydnė
jaus Krepšinio S-gos bu
vo atžymėta dvi kovietės 
krepšininkės tai Audrė 
Kasperaitytė, kaip dau
giausiai pažangos pada
riusi jaunė ir Rūta Arai- 
tė, kaip viena iš daugiau 
šiai viso turnyro metu 
įmetusi taškų. Abi yra 
kandidatės į Sydnėjaus 
moterų krepšinio rinkti
nę.

•••
problemą, parodė sovie
tinio Achilo kulną — so
vietinė valstybė laikosi 
ir laikysis teroro talka. 
Bet kurios koncesijos į 
nedrąsius vakarų pagei
davimus, atmestos su 
griežčiausiu sovietiniu 
"niet!" Kontaktas su va
karais pastatytas ant gry
nai ekonominio pagrindo. 
Dar daugiau — tas pa
grindas turi būti parama 
sovietų ekonomikai ir 
pramonei. Ir tiktai tiek!

Lyg ir tokios politikos 
patvirtinimas, pasaulįpa- 
siekė naujos sovietinio 
režimo aukos vardas. 
Tai Jevgenijus Baraba- 
novas, 29 metų istorikas. 
Jis apkaltintas "priešso- 
vietine" veikla", nors is
torikas absoliučiai ne
veikė prieš režimą. Ba- 
rabanovas, KGB (valsty
binės policijos) neatsi
klausęs, išsiuntė įvaka- 
rus savo rankraštį. Šis 
meno istorikas, etnogra
fas, jaunas mokslininkas 
pripažintas "valstybės 
priešu". Jam gresia 12 
metų Sibiro kalėjime.

Brutalus faktas,patvir
tinęs Brežnevo kalbą per 
Sofijos mikrofoną.

SLITER OPERATORS
Experienced steel slitter opera- 
tor needed for steady work on 
modern eąuipment. Top union 
rates, Blue Cross, Medical Mu- 
tual, group insurance and other 
benefits.

Apply in person or write to 
Al Morgan

THE MORITZ STEEL CO.
6515 Juniata Avė.

Cleveland, Ohio 44103
(76-82)

ASSEMBLER-PACKERS"
This stand-up line operation re- 
ųuires assembly of small parts, 
inspection of chome and painted 
items, and packing of finished 
houseware goods. This is a stea
dy full-time job with full com
pany benefits.

Apply in person at 
KROMEX

880 EAST 72 STREET
(E. 72 St. exit off Shorway) 
An Equal Opportunity Emplover 

(76-78)

PUNCH PRESS 
OPERATORS

FOR PARTIAL NIGHT SHIFT
(4:30 P. M. TO 10 P. M.)

Excellent opportunity to secure 
a part time job in steel stamp
ing and trimming operation. We 
offer good starting rate plūs 
fringes.

Apply in person at
KROMEX

880 EAST 72 STREET
(E. 72 St. exit off Shorway)
An Equa| Opportunity Employer

(76-78)

WANTED AT ONCE 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

SĖT UP MEN & OPERATORS 
FOR 

CONOMATICS

BR0WN & SHARPE
New plaut facilities. Excellent 

benefits and overtime. 

SLABE
MACHINE PRODUCTS CO. 

4659 INDUSTRIAL PARK 
WILLOUGHBY, OHiU 

216-946-6555
(73-79)

FOUNDRY GRAY IRON
JOURNEYMAN

SQUEEZER FLOOR 
MOLDERS 

also 
EXPERIENCED 

GENERAL FOUNDRY 
HELP

Mušt be able to pass physical 
examination. Good wages, fringe 
benefits, pension plan, insurance 
pacage including major medical. 

Apply call or write 
KENT FOUNDRY CO 

514 Butterworth S. W. 
Grand Rapids, Mich. 49504 

(68-77)

OWNER OPERATORS
Immediate openings for late model 3 
axle tractors. Team or single opera
tion acceptable. Permanent lease-no 
slack seasons-nationwide hauling. New 
rate schedule now in effect to meet 
the rising cost of operation. Excellent 
benefits. For information call: Bill 
Shepherd (collect) I-8 I 2-283-075 I.

(75-77)
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TRYS NAUJOS VĖLIAVOS - 
tautų laisvės principu anemija

Prie Jungtinių Tautų 
rūmų fasado, ilgoji vė
liavų alėja pasidarė dar 
tenkesnė stiebais ir prie 
jų plevėsuojančiomis vė
liavomis. Iškilo trys nau
jos vėliavos: Vakarų Vo
kietijos, Rytų Vokietijos 
ir valstybės - liliputo Ba
hamų salos.

Trys valstybės priim
tos į Jungtinių Tautų są- 
satą. Nuo dabar ir tos 
trys valstybės galės 
svarstyti pasaulio politi
kos problemas, balsuoti. 
Tos valstybės tapo na
riais faktiškai bejėgės 
valstybių apsijungimo or. 
ganizacijos, kuri princi
piškai ir simboliškai, vis 
dėlto, reikšmingas tarp
valstybinio santykiavimo 
faktorius.

Pasaulio dėmesį, sa
vaime aišku, traukia dvie
jų Vokietijų priėmimas į 
Jungtinių Tautų sąstatą. 
Mes, lietuviai, džiaugia
mės, kad ir mažytė Ba
hamų valstybė buvo res
pektuota, kad Bahamų 
vėliava suplevėsavo prie 
Jungtinių Tautų rūmų. 
Šio rašinio pavadinimas 
"tautų laisvės principų 
anemija" skirtas pabrėž
ti kitam įvykio aspektui: 
ar galima sutikti su Vo
kietijos padalinimu, su 
reiškiniu, kuris ir Niki
tos - Berlyno sieną le
galizavo irpadarė ją tarp 
valstybinio tvarkymosi 
pagrindu? Po Antrojopa^ 
saulinio karo tam tikrą 
laiką JAV sutiko su so
vietiniu planu— sunaikin
ti parblokštą Vokietiją 
iki pamatų. Sovietų rašy
tojas Ilja Erenburgas ta
da šaukė per Maskvos ra
diją keršto ir teroro vo
kiečių tautai: "Žudykite 
jų vaikus, prievartaukite 
jų moteris!" Šie jo kvie
timai, deja, neįdėti įpil— 
ną jo raštų ir kalbų rin
kinį, neseniai išleistą 
Maskvos leidyklos. Eren 
burgui antrino ameriki
nis bankininkas Henry 
Morgentau, sukūręs jo 
vardu žinomą planą: pa
versti Vokietiją agrari
niu kraštu, išdalinti jos 
teritoriją tarp lenkų ir 
sovietų. To plano įtakoje 
karui pasibaigus,Raudo
noji armija nepasitrau
kė iš Vokietijos. Okupuo
toje teritorijoje prasidė
jo skubus krašto sovieti- 
nimas su visais jo reiški
niais — teroru, žudynė
mis, deportacijomis. Vi
sa tai iki šiol dar neiškel
ta viešumon, vis dar lau
kia savo kronikininko. Pa
sauliui atrodo, kad Rytų 
Vokietija susidarė kažin 
kaip savaimingai. Kad 
jos tariamoji konstituci
ja ne krauju, bet su balto
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mis politikų pirštinėmis 
pasirašyta. To plano iš
davoje ir Rytprūsiai tapo 
Kaliningrado sritimi, in
tegraliai įjungta į SSSR 
sudėtį. To plano išdavoje 
ir mums brangusis Tol
minkiemis tapo Čistyje 
Prūdy pavadintas.

Rybų Vokietija yra oku 
pacinio smurto, genoci
dinio plano ir geopoliti
nės logikos paniekinimo 
padaras.

Per tris dekadas šis 
padaras buvo ištreniruo
tas tapti demokratinio 
tvarkymosi priešu, savo 
tautos siekių janičaru, 
utopinės idėjos fanatiku 
ir tikra SSSR iškamša, 
pupetų apdarėliais ap
rengta Ulbrichto genge. 
Rytų Vokietija vaizdavo, 
si esanti sau valstybė, 
turinti savo politinius 
siekius, savo principus. 
Tačiau buvo ir liko vie
nas paveikiausių SSSR sa
telitų pačioje Europos 
širdyje.

Rytų Vokietijos priė
mimas į JT sudėtį rodo 
SSSR strateginį ir prin
cipinį laimėjimą ir ab
soliučią JAV anemiją 
laisvės ir tautų apsi
sprendimo principams. 
Rytų Vokietija, kaip aukš
čiau nurodyta, nėra tau
tos apsisprendimo pada
ras.

Nenuostabu, kad abie
jų padalintų Vokietijos 
sričių atstovai įvairiai 
prašneko iš JT tribūnos. 
Rytų Vokietijos atstovas 
Otto Winzer pareiškė pa
sitenkinimą, kad ilgas 
priėmimo į JT laukimo 
laikas pasibaigė. Jis pa
sidžiaugė, kad Rytų Vo
kietija pagaliau galės da. 
lyvauti "tarptautiniame 
gyvenime". Winzer dek
laravo: "priėmimas į JT 
dviejų suvereninių vals
tybių, Federalinės ir De
mokratinės Vokietijų, ku
rios nepriklauso viena 
nuo kitos ir turi skirtin
gas socialines sistemas, 
yra žingsnis į tarptauti
nės padėties pagerini
mą".

Kitaip kalbėjo Bonnos 
atstovas VValter Schneel. 
Jis drąsiai pasakė: "Skau
du matyti politinę realy
bę sustojus prie perskir 
tos valstybės. Mes bijo
me, kad tas veiksmas 
(priėmimas atskirų Vo
kietijų į JT) sudarys nuo
monę, kad esame aplei
dę susijungimo viltį. Mes 
apmaudingai jaučiame, 
kad barjeras tarp žmo
nių Vokietijoje pasidarė 
aukštesnis. Federalinė 
(Vakarų) Vokietija bend
radarbiaus Europos tai
kos judėjime ir sieks, 
kad laisvu savo apsi-

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMAS O)

Antanas Juodvalkis

Trečias nemažesnės 
svarbos dalykas — tai 
tarpusavio ryšių palaiky
mas. Ne tik paskirų pa 
dalinių, bet ir asmeni
niai kontaktai gali daug 
prisidėti prie veiklos pa 
gyvinimo. Lankantis tar
nybos ar kitom progom 
kitose vietovėse nereikė
tų užmiršti susitikti ne 
tik vadovybes, bet ir pa
vienius korporantus. To
kiems ryšiams paleng
vinti darytini nuolatiniai 
suėjimai. Šiems suėji
mams naudoti turimas 
viešas patalpas, o kur to 
kių nėra — privačius na
mus. Jei korporantai ži
nos, kad kiekvieno mėne
sio pirmą ar paskutinį 
penktadienį susirenkam 
toje ar kitoje vietoje, tai 
ilgainiui gali prigyti ir 
išsivystyti į kultūrinius 
parengimus. Pradžioje 
prie kavos puoduko ar 
alaus bokalo gal tik pasi
kalbėsime, o vėliau pas
kaitysim e vieną kitą ei
lėraštį, apysaką ar pa
dainuosime sutartinę. Vi 
sa tai priklausys nuo mū
sų pačių domėjimosi ir 
dalyvavimo.

sprendimu vokiečių tau - 
ta galėtų apsijungti į vie
netą".

Schneel baigė savo žo
dį: Dabar du Vokietijos 
užsienių reikalų minist
rai pasirodė delegatams 
šioje tribūnoje. Tai vaiz
duoja mano tautos liki
mą. Karo aukos būdami,, 
perkirsti į dvi atskiras 
valstybes be mūsų no
ro, mes turime prieš 
akis vis netikrą ateitį.

Trisdešimt trys vals
tybės, reprezentuojan
čios mažiau kaip visos 
JT trečdalį, pasveikino 
naują tarptautinės poli
tikos išdaigą: dviejų Vo
kietijų padalinimo legali
zaciją.

Atsigrįždami į Pabal
tijo laisvės klausimą, ma
tome, ir šaltakraujiškai 
turime sutikti su mūsų 
problemos pasunkėjimu. 
Vakarų ir Rytų Vokieti
jų pripažinimas atskiro
mis valstybėmis tarp
tautiniame forume reiš
kia tų valstybių sienų 
pripažinimu. Tai yra 
netiesioginis JT įsibro 
vimas į vis dar nesamos 
pokarinės taikos sutar
ties sferą. Šis faktas net 
nuneigia būsimosios, vis 
dar tokios efemeriškos 
taikos sutarties sienų nu
statymo funkciją. Netie
siogine savo išdava Ryt
prūsiai tampa integrali
ne ir tarptautiniai pripa 
žinta SSSR dalimi.

Rytų Vokietijos priė
mimas į JT yra didelis 
SSSR europinės politikos 
laimėjimas. W. Brandto 
"ostpolitik", gal būt ir 
jam netikėtai, apsivaini
kavo Rytų Vokietijos vals
tybinio statuso įtvirtini
mu. Aišku, kad Rytų Vo
kietijai stiprėjant, silp
nės Vakarų Vokietija.

Europoje sustiprėjo to. 
talitarinis, sovietinis blo 
kas. Tai yra W. Brandto 
"ostpolitik" erzatcas, 
lyg piktybinis politinis 
navikas išaugintas da
bar jau beprincipinės, 
anemiškos, perdėm prag
matiškos JAV užsienio 
politikos.

New Yorko korp! padalinio at
stovė Aldona Čekienė praneša 
apie jos padalinio veiklą.

NAUJOSIOS VILTIES 
REIKALAI

Kadangi Korporacija 
yra dalinis N. Vilties lei
dėjas, tai ir atsakomybės 
našta tenka pusiau su 
ALTS-ga.

N. Vilties leidimas iš 
prenumeratos mokesčio 
neišsilaiko ir nuostolius 
tenka dalintis abiem lei
dėjam. Ir ateityje negali 
ma tikėtis, kad reikalai 
pagerėtų. Suvažiavimas 
vieningai pritarė N. Vil
ties leidimui ir padėkojo 
visiems korporantams ir 
kitiems pareigūnams pri- 
sidėjusiems prie jos lei
dimo, redagavimo, plati
nimo ir išlaikymo. Kor
porantai įpareigojami N. 
Viltį prenumeruoti, skai
tyti ir visokeriopai ją 
remti.

NAUJA VYR.VALDYBA
Nominacijų komisijai 

pasiūlius, suvažiavimas 
į naują vyr. valdybą iš
rinko: Jurgį Lendraitį, 
Audronę Pavilčiūtę, Ire
ną Songinienę, Bronių Ka. 
sakaitį ir Romą Cesą.

Į vyr. kontrolės komi
siją: Jūratę Slivinskienę, 
J. Juodikį, ir St. Virp
šą.

J garbės teismą: išrink
ti clevelandiškiai: Danu
tė Grigaliūnienė, dr. An
tanas Butkus, dr. Jonas 
Maurukas, Povilas Mita
las ir Jonas Mockus.

Į Korporacijos tary
bą išrinkti: L. Hofmanie- 
nė-Virpšaitė, J. Jurevi
čius, J. Jurkūnas,V. Lau
raitytė, V. Mažeika, A. 
Modestas, M. Šimkus,

Dr. Algis Mockaitis, Chica
gos padalinio pirmininkas, pra
neša apie Chicagos neolituanų 
veiklą.

Kiti diskutuoti dalykai 
daugiau buvo vidaus rei
kalais ir ne tiek įdomūs 
visiems skaitytojams.

Clevelando neolituanus atsto
vavo ir pranešimą daro kol. Vla
dė Butkienė.

M. Valiukėnas, J. Val
kiūnas ir J. Žvynys.

Išrinkus Korporacijos 
organus visi lengviau at
sikvėpė. Šiais laikais jau 
nebe taip lengva sursti 
pasišventusių žmonių 
dirbti kultūriniam ir vi
suomeniniam darbui. No
minacijų komisija pui
kiai atliko pavestą dar
bą.

Pirmininkaujantis J. 
Jurkūnas padėkojo buvu
siems pareigūnams už 
gerai ir sėkmingai atlik
tą dviejų metų darbą, o , 
naujiesiems palinkėjo 
dar sėkmingiau ir ener
gingiau vesti Korpora
ciją šūkiu Pro Patria.

REZOLIUCIJOS
Rezoliucijų k-jos re

zoliucijas pristatė pirm.
T. Blinstrubas. Suvažia
vimas išklausęs rezoliu 
ei jas, jas priėmė ir pa
vedė paskelbti spaudoje. 
(Tikėkime, kad rezoliu
cijų ištisi tekstai anks
čiau ar vėliau pasirodys 
spaudoje, tad santraukų 
nė neduodu).

KLAUSIMAI IR
SUMANYMAI

Apie PLB-nės seimą 
trumpai papasakojo buv. 
valdybos vykd. vicepirm. 
dr. A. Butkus. Seimas vy 
ko LF Bičiulių ar jiems 
artimų atstovų įtakoje. 
Jie buvo gerai organizuo 
ti ir susiklausę, tad pra
vedė visus savo nutari
mus.

Dr. Antanas Butkus papildo 
kol. Audronės Pavilčiūtės pra
nešimą apie PLB seimą.

Kadangi PLB-nės val
dyba sudaryta iš vienos 
grupės asmenų, tad 
mums belieka organizuo
ti viešą opoziciją, kaip 
yra daroma visuose de
mokratiniuose kraštuo
se. Dr. A. Butkaus prane
šimą papildė T. Blins
trubas, taip pat dalyva
vęs seime. Kadangi dalis 
korporantų aktyviai daly 
vauja visuomeninėje veik

Visos nuotraukos
V.A. Račkausko 

loję, tai dabar pasidarė 
neaiški padėtis. Ar ir to 
liau aktyviai reikštis 

bendruomenės veikloje 
ir būti tais mulais, ku
rie kitiems neša sunkiau
sias naštas, o vaisius ski
na aukštesnieji pareigū
nai?! Ar viską mesti ir 
daugiau atsidėti savo 
spaudos ir savo įsitiki
nimų puoselėjimui. Gal 
gana mums organizuoti 
tautinių šokių ir dainų 
festivalius, simpoziu
mus ir kt., o darbo re
zultatus atiduoti fronti
ninkų vadovaujamai bend
ruomenei?!

Sekmadienio posėdis, 
be pertraukos užtrukęs 5 
geras valandas, baigtas 
studentų himnu "Gaudea 
mus".

BAIGMĖ
Suvažiavimas buvo ne 

taip gausus, bet darbin
gas ir tvarkingas. Dides
niąją pusę dalyvių suda
rė jaunieji filisteriai, ma
žiau buvo senjorų. Senoji 
gvardija pradeda pasuo
ti ir pamažu trauktis iš 
Korporacijos, o taip pat 
ir iš visuomeninės veik
los.

Apie Detroito padalinio veik
lą praneša kol. Algis Vaitekai- 
tis.

Suvažiavime buvo bal
sų už kietesnį ir draus- 
mingesnį korporantą. 
Neužtenka tik spalvas už
sidėti ir vėliau paskęsti 
amerikoniškoje masėje. 
Suvažiavimas pasisakė 
už lietuvių kalbos varto
jimą ir jos tobulinimą, 
lietuviškos spaudos rė
mimą, prenumeravimą, 
ypač tautinės — Dirvos 
ir Naujosios Vilties. Rei
kia, kad kiekvienas kor 
porantas ne tik prenu
meruotų tautinę spaudą 
bet ją skaitytų, finansi
niai ir savo straipsniais 
paremtų. Reikia, kad jau 
nieji korporantai akty
viai įsijungtų į savo spau 
dos išlaikymą. Atrodo,pi 
niginio klausimo čia nė
ra, bet reikia daugiau su 
pratimo ir ryžto. Jei mū
sų seneliai už lietuvišką 
laikraštį ir knygą nepa
būgo šaltojo Sibiro ka
torgų, tai mums čia gy
venantiems ir visko per
tekusiems reikia bent ma
žą valandėlę tiems reika 
lams kasdieną paskirti.

Drausmė kiekvieno 
sambūrio kertinis ak
muo. Drausmė reikalin
ga valstybės formai iš
laikyti, drausmė reikalin 
ga savajai šeimai, draus
mė reikalinga ir kiekvie 
nam didesniam ar ma
žesniam junginiui. Kor
poracijoje, kur susibu
ria mūsų tautos žiedas, 
tarpusavis susipratimas 
pagarba vienas kitam ir 
tam tikras paklusnumas 
vadovybėms sudaro vi
so sambūrio, visos veik-

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 76 — 4 DIRVA 1973 m. spalio 5 d.

TOLMATOS ŽIBURIAVIMAI... (12)

DISIDENTAI
JŪRATĖ STATKUTĖ-DE ROSALES

Prancūzų žurnalistas 
Jean Pierre Bertrand ne 
seniai suskirstė.sovieti
nius disidentus į penkias 
atskiras grupes. Jo klasi
fikacija yra tokia reikš
minga, jog yra verta ją 
ištisai perduoti:

1) Legalistai, kaip Pa- 
vel Litvinov ir didelis so 
vietų sostinės disidentų 
skaičius. Jie reikalauja 
pritaikyti praktikoje 
konstituciją ir panaikin
ti tuos konstitucijos 
straipsnius kuriuose bet 
koks nepritarimas val
džios politikai yra nuro
domas kaipo "valstybės 
išdavystė".

2) Liberalai, kaip ra
šytojai Amalrikas, Si- 
niavskis, Danielius, Ana
tolijus, Marčenko, Sol- 
ženitcinas. Jie teigia, jog 
asmens laisvės klausi
mas yra pagrindinė sąly
ga norint grąžinti kraštui 
žmogaus vertės sąvoką 
ir socialinį teisingumą.

3) Technokratai, kaip 
Sacharovas ir didžioji da 
lis matematikų bei įvai
rių profesorių kurie šian 
dien yra uždaryti į kalė
jimus ar beprotnamius. 
Jie galvoja, kad sovietų 
technologija yra užšalu
si, o drauge su tuo už
šalimu sustoja ir viso 
krašto pažanga. Sovietų 
technikos merdėjimo 
priežastimi jie laiko so. 
cialistinį dogmatizmą ir 
kapitalo bei galios cen
tralizaciją.

4) Nacionalistai - uk
rainiečiai, latviai, liettu 
viai, totoriai, tautos ku
rios yra neabejotinoje di
džiosios Rusijos prie
spaudoje ir kurios išgy
veno savo gyvenimo bū
do, savo galvosenos, sa 
vo tikybų suvaržymus.

5) Tikintieji - katali
kai, žydai, kurie tapo 
antraeiliais piliečiais 
vien dėl savo tikybos. Jie 
negali užimti svarbių vie 
tų, jie yra nuolat įtarinė
jami, jie negali važinė
ti.

nio politika. Kissingerio 
raštuose yra pakartoti
nai atžymėta, kad "popu 
lar resistance" komunis 
tiniuose kraštuose nesu 
daro svarbaus politinio 
veiksnio.

Šitokio galvojimo lo
giška išvada, plačiai iš 
dėstyta Kissingerio raš
tuose, susivedė į kriti
ką, kad JAV be reikalo 
sąlygoja savo sugyveni
mą su sovietais komu
nistų vidaus santvarkos 
suliberalėjimu. Remda
masis grynai pragmati
niais pagrindais, Kissin
geris anuomet aršiai 
peikė moraliniais žmo
gaus teisių principais pa 
grįstą Foster Dulles už
sienio politiką. Kissinge
rio nuomone, santykiuo 
se su rusais, JAV turė
tų žiūrėti vien savų in
teresų, nekreipdamos dė
mesio į sovietų vidaus 
reikalus (nes juk komu
nistai vistiek su savo "po 
pular resistance" visada 
mokės susitvarkyti!).

Kissingeris nepastebi, 
kad šakotas, labai įvai
riaspalviai formuluoja
mas, žmogaus teisių gy
nybos idealas jau yra taip 
užkrėtęs viso pasaulio 
jaunimą, kad jis pradeda 
įgyti naujos nesustabdo
mos tikybos fanatišką pa
jėgumą. Neveltui buvęs 
prancūzų rezistencijos 
kapelionas R. Bruckber- 
ger atvirame laiške po
piežiui palygina dabarti
nius sovietų disidentus 
su ankstyvosios krikščio
nybės kankiniais. Mat po
litiniai žvelgiant, sovieti 
nių disidentų motyvacija, 
pasiruošimas mirčiai ir 
pasiryžimas kovoti iš tie
sų sutampa su pirmųjų 
krikščionių judėjimo ga
lia.

Atsisakydama, vardan 
pseudo - pragmatiškų

Mutns Vąšo

NEO-LffHUANIA
(Atkelta iš 3 psl.) 

los pagrindą. Jei nepa- 
gelbėsime ir neparemsi- 
me vadovų pastangų, tai 
jų ir visos organizacijos 
darbas nueis niekais. 
Kas stoja į Korporaciją, 
tas turi žinoti jos tiks-

Šitaip surūšiavęs so
vietų disidentus, Ber
trand labai teisingai atžy
mi, jog šiuo metu, visos 
šios skirtingos grupės 
turi bendrą savo reika
lavimų centrą, būtent 
asmens laisvės ir žmo
gaus teisių įgyvendinimo 
troškimą.

Nėra abejonių, kad Ber
trand išvardintų grupių 
junginys sudaro milžiniš
ką, nuolat augančią jė
gą pačioje Rusijoje. Tie
sa, kariuomenė, policija 
ginklai, kalėjimai, tar
dymai, teismai gali to
kius pasipriešinimus nu
malšinti vieną, du, pen
kis, dešimtį kartų. Ta
čiau istorija jau yra pa
kartotinai parodžiusi, 
jog tokie vidaus spaudi
mai yra numalšinami tik 
tai tol, kol neatsiranda iš 
orinių veiksnių susilpni
nančių engėjų pozicijas. 
Pav. puikią istorinę pa
ralele šiuo atveju suda
ro 1917 metų rusų revo
liucija. Anuomet vidinis 
kairiųjų spaudimas Ru
sijoje buvo daug, daug 
mažesnis už dabartinį 
disidentų spaudimą, bet 
caro įstojimas į Pirmąjį 
pasaulinį karą davė pro
gos, tam palyginti ma
žam spaudimui, prasi
veržti ir užvaldyti visą 
Rusiją.

Lygiai tokia pat isto
rinę paralėlę sudaro fak
tas, kad valdžios veik nie
kad objektyviai neįverti
na tykojančių vidaus spau 
dimų revoliucinės jėgos. 
Pavyzdžių yra daug: Ca- 
lonne prieš prancūzų re- priežasčių, tainaujaipa- 
voliuciją, Anglijos Geor 
ge III prieš JAV išsilais.- 
vinimą, Ispanijos Fer
nando VII prieš Pietų 
Amerikos sukilimus, ir 
t.t. Gal gražiausią pa
vyzdį sudarytų Kissinge 
rio studijuotas Bismar
kas, kurio panieka sočia 
listų ir kitų minoritetų 
atžvilgiu dalinai paruo
šė Prūsijos 1918 metų 
žlugimą ir ekonominį cha
osą.

Revoliucinių vidaus jė 
gų neįvertinimas sudaro 
pagrindinę ir dažniausią 
politinių apsiskaičiavi
mų priežastį visame is
torijos bėgyje. Atrodo, 
kad nuo tokių klasiškų ap
siskaičiavimų neatsiliks 

dabartinė JAV užsie-

saulinei jėgai vadovauti, 
JAV politika padaro iš 
įvairių žmogaus teisių 
judėjimų savotiškus "un 
guided missiles", galin
čius sumaišyti visų galy
bių politines kortas, ir 
pagal progą susprogdinti 
ne tiktai Rusiją, bet pa
čias JAV, kaip tai jau įro 
dė Watergate reiškinys.

WANTED IST CLASS
MACHINISTS

ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance. Paid 
hospitalization and insurance, paid 
holidays, vacation plan.

JAMES C. HEINTZ CO. 
DIV.

Padėkime 

Bražinskams
Su dideliu skausmu 

matome, kad Bražinskų 
(tėvo ir sūnaus) byla tę
siama, atidedama, neiš
sprendžiama. Tokio tęsi
mo pasėkoje Bražinskai 
priversti kalėti. Šis ne
humaniškas teismo pro
cesas įgijo nepakenčia
mą vaizdą. Tai, tur būt, 
bus ilgiausias pasaulyje 
žmonių kalinimas teismo 
belaukiant. Sovietai, sa
vo triukais teisme, pasi
ryžo Bražinskus numa
rinti turkų kalėjime! Tuo 
sovietai jau vykdo savo 
bausmę Bražinskams.

Tenka atkreipti dėme
sį į Turkijos teismą. Ko
dėl su tokiu respektu ir 
pritarimu sovietinėms iš 
daigoms sutinka Turki
jos teismas. Juk aiškiai 
matyti nedorus sovietų 
veiksmus — sabotuoti ir 
be galo tęsti teismo pro
cesą. Kodėl Turkijos teis 
mas nepasielgia nepri
klausomai, nenustato 
sprendimui termino, ne
padaro griežtų veiksmų 
su sovietiniu teismo by
los partneriu?

Laisvoji išeivija galė
tų paraginti Turkijos teis
mą būti atidesniu Bra
žinskų teismui, elgtis hu
maniškiau, atmesti sovie 
tinį sabotažą ir, iki šiol 
sovietams neatradus nei 
savo liudytojų, nei įrody
mų, nutraukti bylą ir iš
leisti Bražinskus iš kalė
jimo vienutės. Lietuviai 
turėtų demonstruoti prie 
Turkijos ambasados ir 
konsulatų, sukviesti į de
monstracijas TV kame
ras ir reporterius, pa
skleisti atsišaukimus, la
pelius. Gal būt tai pa
veiks turkus pastebėti, 
kad negalima nelaimin
gų žmonių kalinti be teis - 
mo kalėjime, provokato
riams nuolatos bylą sabo
tuojant, beieškant atidė
jimų. Toks turkų sukal- 
bumas su sovietų sabota
žu yra nehumaniškas, 
dar nematytas pasauly
je. Mūsų jaunimas turė
tų tą reikalą pamatyti ir 
veikti. Juk toks teismo 
delsimas nežmoniškas. 
Nelaimingi Bražinskai, 
iki šiol sovietams neiš
galvojus nė įrodymų, tu
ri išeiti iš kalėjimo!

-Jonas Poškus

ir

OF MYERS INDUSTRY 
3738 W. 143rd St.

Cleveland, Ohio 
216-252-7620

(73-79)

Skaitykite ir platinkite 
DIRVĄ

lūs ir jų siekti. Siekti vi
siems vieningai ir draus
mingai.

Kitas nemažiau aktua
lus reikalas, tai tarpusa
vio santykiavimas: Vyr. 
Vaidybos su padaliniais, 
padalinių su Vyr. Valdy
ba ir tarpusavyje, o taip 
pat ir tarp pavienių kor- 
porantų. Tarpusavis ry
šių tamprus palaikymas 
gali išugdyti jaunuosius 
talentus ir padėti jiems 
išeiti viešumon. Daini
ninkas, muzikas, scenos 
darbuotojas, rašytojas, 
žurnalistas, poetas ir 
daugelis kitų skatinami 
ir remiami gali išsivys
tyti į žymius talentus. 
Padėkime tokiems viso
mis savo galiomis.

Korporantai turi dides
nį dėmesį kreipti į lietu
viškos kultūros ugdymą 
savųjų tarpe.

Vivat, crescat, flo- 
reat Korp! Neo-Lithua
nia.

How to triake a relaxed
10-minufc long distance call.
It’s really very easy. Just, dial your call direct, without operator 
assistance, between 5 and 11 P.M., Sunday through Friday. 
(Rates are even lower after 11 P.M. and on weekends.)

Because tvhen you follow those guidelines, a 10-minute call to 
California won’t cost more than $2.60 plūs tax.

So dial your long distance calls the less expensive 
way and relax. Even if you talk for 10 minutes.

By doing that, you’ll be able to relax and enjoy your call. 
Instead of worrying about the cost.

@
Ohio Bell

apply on out-of-state 
dialed calls (without operator assistance) 
from residence and business phones any- 
where in the U.S. (except Alaska and Ha- 
waii) and on calls placed with an operator 
where direct dialing facilities are not 
available. Dial-it-yourself rates do not ap
ply to person-to-person, coin, hotel guest, 
credit card, collect calls and on calls 
charged to another number.

PLB IV SEIMO NUTARIMAI
(Tęsinys iš 75 nr.)

LIETUVOS LAISVINIMO VEIKLA
Seimas, įvertindamas visų laisvojo pasaulio kraštų 

lietuvių pastangas, siekiant Lietuvai Nepriklausomybės 
atstatymo, kreipiasi į visas lietuviškas organizacijas ir 
institucijas ir prašo:

1. Koordinuoti Lietuvos laisvinimo veiklą su PLB 
Valdyba, su Diplomatine Tarnyba ir su Vyriausiuoju Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetu.

2. Prašo visas lietuviškas organizacijas ir instituci
jas peržiūrėti atskiros savo veiklos būdus ir, suderintų 
tikslų siekiant, jungtis į giminingas grupes.

3. Tol, kol lietuvių tauta bus okupuota ir bus vykdo
ma rusifikacija Lietuvoje ir jos kultūriniai bei ekonomi
niai pasiekimai bus siejami su integraline Sovietų Sąjun
gos dalimi, lietuvių išeivijos uždavinys turi būti okupanto 
daromų skriaudų bei lietuvių tautos naikinimo atskleidi
mas pasauliui, todėl Seimas prašo rūpintis, kad laisvojo 
pasaulio kultūra ir išeivijos lietuvių kultūriniai laimėji
mai pasiektų gyvąją lietuvių tautą.

4. Prašo ir skatina visas Kraštų Lietuvių Bendruome-. 
nes išnaudoti kiekvieną progą kelti Lietuvos laisvės rei
kalą ii- protestuoti prieš žmogaus teisių paneigimą Lie
tuvoje.

LIETUVIŲ KULTŪROS UGDYMAS
1. Seimas, būdamas nuomonės, kad kultūrinė kūryba- 

yra viena iš ryškiausių tautinės sąmonės išraiškų, konsta
tuoja, kad Lietuvoje dėl svetimos okupacinės prievartos 
laisvas mokslinis tyrimas ir kultūrinė kūryba nėra galimi, 
o kai kurios tautinės vertybės slopinamos bei naikinamos.,

2. Seimas didžiuojasi Lietuvos kūrėjų bei mokslininkų 
kūrybiniu gajumu, kuris įstengia prasiveržti ir pro sve
timus varžtus, todėl siūlo puoselėti ryšius tarp lietuvių,, 
gyvenančių išeivijoje ir tėvynėje, remiant kūrybines pa
stangas ir keičiantis kūrybiniais pasiekimais.

Santykiuose su gimtojo krašto lietuviais -reikia pasi
tikėti savo sąmoningumu, sąžinės jautrumu ir tautinės 
garbės suvokimu.

3. Seimas kviečia visus tautiečius stengtis, kad lais
vajame pasaulyje esančios mokslo akademijos, insti
tutai ir kitos kultūrinės institucijos, su kuriomis jie turi 
ryšių, remtų, skatintų ir organizuotų mokslinį tyrimą 
ypač tų sričių, kurių objektyvus tyrimas yra varžomas 
Lietuvoje.

4. Seimas taip pat ragina lietuvių šeimas diskutuoti 
su savo priaugančia karta lietuvių kultūrinės kūrybos 
laimėjimus, supažindinti ją su lietuvių mokslo ir kultūros 
•darbais ir savo namuose nuosekliai didinti kultūrinės kū
rybos veikalų knygyną.

5. Seimas labai vertina asmenis ir organizacijas savo 
kūryba, švietimu bei materialine parama keliančius lais
vajame pasaulyje lietuvių kultūrinį lygį.

6. Seimas siūlo, kad pajėgesnės Kraštų Bendruomenės 
skatintų ir materialiai -remtų meninių bei literatūrinių 
vienetų išvykas į tuos kraštus, kur lietuviškos jėgos yra 
silpnesnės. Taip pat pagal galimybes skirti stipendijas 
jaunuoliams, norintiems studijuoti lituanistiką šiaurės 
Amerikoje.

7. Seimas kviečia atskirų Kraštų bendruomenių vado
vybes apsvarstyti, kokius konkrečius uždavinius ryšium 
su šio Seimo^ nutarimais jos ryžtasi atlikti.

LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS
1. Seimas, turėdamas galvoj pagrindinį šeimos vaid

menį lietuvybei jaunojoj kartoj įdiegti ir išlaikyti, skatina 
tėvus:

a. vartoti namuose lietuvių kalbą;
b. mokyti namuose vaikus lietuviškai skaityti rašy

ti prieš leidžiant juos į viešąsias gyvenamojo krašto mo
kyklas;

c. organizuoti ir leisti vaikus į liet, vaikų darželius, 
mokyklas, jaunimo ansamblius, organizacijas, vasaros sto
vyklas;

d. prenumeruoti vaikams ”Eglutę”, jaunimui "Ateitį”, 
"Skautų Aidą”, "Pasaulio Lietuvių Jaunimą” bei lietu
viškus laikraščius;

e. pirkti vaikų ir jaunimo skaitybai liet, knygas.
2. Turėdamas galvoj pačios Lietuvių Bendruomenės 

vaidmenį bei pareigas lietuviškojo švietimo reikalu, ska
tina LB Kraštų Valdybas ir švietimo institucijas:

a. organizuoti ir visomis išgalėmis remti kraštų liet, 
mokyklas, organizacijas, sportą, stovyklas bei rūpintis 
mokslo priemonių (knygų, plokštelių, skaidrių) leidimu, 
tobulinimu ir paskleidimu;

b. plėsti bendravimą su kituose kraštuose vykdomu 
liet, švietimo darbu, siunčiant kitų kraštų jaunimo atsto
vus į savo rengiamus kursus, studijų savaites, vasaros 
stovyklas;

c. paskubintu tempu parūpinti namų skaitybai liet, 
knygų tiek jaunimui, tiek ypačiai vaikams, skelbiant ir 
vykdant knygoms ruošti ir leisti penkmetinius planus bei 
vajus;

d. skubiai ruošti leidinius, kurie būtinai reikalingi 
mūsų jaunuomenės lietuviškam žodynui plėsti;

e. skatinti baigusius lituanistines mokyklas tęsti savo 
lituanistinį lavinimąsi pedagoginiuose kursuose, siekiant 
lituanistinių mokyklų mokytojo kvalifikacijų.

(Bus daugiau)
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PO ANGELU
DANGUM

lis juk nenorėtų, kad ji 
visą savo gyvenimą au
kotų vien liūdesiu dėl jo 
mirties. Jis nori, kad aš 
būčiau laiminga, sampro 
tauja Vijolė, kol po ilgų 
ginčų bei įrodinėjimų įti
kina savo mamą.

Neigiamą, tačiau kas
dien gyvenime sutinka
mą išeivijos lietuvę mo
terį autorė skaitytojui 
pristato novelėje "Pir
mas pasikalbėjimas", 
kur moteris dėl pinigų 
gobšumo palengva sunai
kina ne tik savo šeimos

Alė Rūta, viena iš ne
daugelio išeivijos lietu
vių moterų rašytojų sa
vo paskutiniu neseniai 
skaitytojus pasiekusiu 
leidiniu "Po Angelų Dan
gum", kurį sudaro 25 
trumpos novelės, dau
giausia dėmesio skiria 
lietuvės moters psicho
loginei analizei, įvai
riais atvejais atskleis
dama jos vidujinį pasau
lį, tik pačiai moteriai 
taip gerai pažįstamą, jau
čiamą, išgyvenamą.

Autorė supažindina
skaitytoją su lietuve, sle- nuotaiką, bet ir dukters 
piančia savyje skausmą, 
laimę ir meilę, ruošian
čia artimui kerštą ir tie 
siančią pagalbos ranką, 
su puošnia dabita ir kuk 
lia pavyzdinga motina.

Novelėje "Spalvos lie 
jas i" autorė stipriai pa
brėžia vienišos motinos 
dvasios išgyvenimus, ku 
rių visai nesupranta vos 
pradedanti į gyvenimą 
žengti dukra, tarytum gė 
lė beskleidžianti pirmuo 
sius žiedus. Nesuprasda 
ma savo motinos nuola
tinio liūdesio jos vyro 
bei tėvelio netekimo, Vi
jolė vistiek veržiasi į gy 
venimą visa savo esybe. 
Tėvelis per anksti tra
giškai pasitraukė iš gy
venimo, ii tai supranta, 
bet Vijolė vistiek nori gy_ 
venti, pasaulis toks gra
žus ir.viliojantis, tėve-

ALFONSO DARGIO dailės paroda atidaroma spalio 12 d. Čiurlionio galerijoje Chicagoje, kur bus 
išstatyti naujausi dailininko tapybos darbai, jų tarpe ir šis triptikas iš medžio 204 x 42” didumo, 
Į parodos atidarymą atvyks ir pats dailininkas Alfonsas Dargis iš Rochester, N.Y.

kelia per ilgai užsitęsian 
čias paskaitas, o po jų 
dar papildomus paskai
tininkus, prašančius žo
džio. Šios novelės per
sonažai skirti mūsų vyrų 
kritikai, pav., "Diplomuo - 
ti kiti net du kartu, bet

sveikatą. Personažo žo
džiais tariant, jam (tė
vui) buvo skaudu, jis ken
tėdavo, kai motina buvo 
pavertusi mergaitę na
mų ir nuomininkų verge. 
Jam buvo skaudu, kai ke 
turi jauni vyrai žvilgčio
davo į jos besiskleidžian 
čią krūtinę, į jos nekal
tas lūputes. Jis kentės
dantis sukandęs, betklau- gyvenime dažnai pasiro- 
sys žmonos paliepimų, do neaptašytais: nemoka 
vykdys jos sumanymus, 
skubės paskui ją, sku
bės, skubės...

Ypač verta dėmesio no- jose, nesivaldą, netišsi- 
velė "Diplomuoti tamsuo 
liai", kur vaizdžiai apra
šytas vienas iš mūsų lie
tuviškų parengimų, ko
kiuose mes dažnai sėdė
dami kenčiam arba min
timis skraidome po dau
sų pasaulį nesulaukdami 
pabaigos. Čia autorė iš-

pagerbti moters, nesi
laiko gražių manierų, už
gaulūs politinėse diskusi

kolioją ir taip toliau..."

Ilgesnėj "Mažoji sce
na" Alė Rūta įtikina skai
tytoją, kad ilgos darbo va 
landos, per didelis troški
mas kuo daugiau uždirbti 
neatneša šeimoms lai
mės, bet priešingai, šei-
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nių veikia naikinančiai, 
griaunančiai, nelyginant 
vėžys palengva griaužia 
šeimos pagrindą. Nuo to 
nukenčia labiausiai mote - 
ris ir vaikai.

Paskutinėje novelėe 
"Testamentas autorė įs
pėja mus personažo žo
džiais --- "gyviesiems
reikalinga pagalba, ne mi- 
Tusiems. Gyviesiems tei
kime globą ir pagarbą, 
ne mirusių kūnams, ne jų 
gražiems karstams. Aš 
norėčiau paminklo žmo
nių širdyse, kurie skai
tys mano knygas, ne iš
kalto brangiame akme-

nyje", — tokį testamen
tą palieka rašytojas.

"Po Angelų Sparnais" 
lengvu stilium parašytas 
novelių rinkinys yranedi 
dutė knygelė 191 psl. "Ni
dos" leidyklos Londone 
leidinys, gražiai patrau- 
liu šriftu išleista. Kas ne 
kas, bet jau moterys turė
tų kiekviena perskaityti 
ir atradę savo susimąs
tyti, vietomis pakritikuo 
ti, kai ko pasimokyti. Kai 
kurie apsakymėliai tik 
po 3-4 puslapius, nors tu 
riniu atžvilgiu vistiek iš 
baigti, tačiau norėtųsi

kiek ilgėlesnių. Tai pa
tenkins ir tuos, kurie 
skundžiasi laiko stoka 
skaityti. Lyginant su au
torės anksčiau išleista 
kūryba, šitoji būtų kaip ir 
greitomis parašyta, (eč)

ELECTRICIAN
INDUSTRIAL

Mušt be experienced in A.C. & D.C. 
and trouble shooting. This is an in- 
teresting and . challenging position. 
Applicant should be willing to vvork 
overtime. Apply in person to

VULCAN MATERIALS CO.
2415 GRAYS RD OFF "W1SE AVĖ.”

BALTIMORE. MD. 21222

(75-77)

Dabar kada santaupų 
procentai yra pakilę, 
kaip jūs pasirenkate 
kada viskas atrodo
taip gerai?

Paklauskite mūsų. Cleveland Trust siūlo naują būdą nuo 5% 
į metus reguliariai taupymo knygutei, garantuojant 7% per metus 
Income Certificates ir vidurkiui. Jūs galite gauti 7% palūkanų 
$1,000 ar daugiau indėliui, kuris materializuojasi keturių metų 
laikotarpiui.* Mes paaiškinsime išvadas sudėjimo, padienių 
palūkanų ir nemokamo čekių plano visiems taupymo būdams. Ir mes 
pasakysime jums kas yra kalnai ir kas yra tik grumsteliai pagal jūsų 
asmenines sąlygas.

Paprašykite, kad mes pritaikytumėme Jums aukštų palakūnų 
taupymo programą, kuri jums geriausiai pasitarnaus bet kurioje 
iš 80 mūsų įstaigų.

MEMBER F.D.I.C,

cr CLEVELAND TRUST

Niekas nežino daugiau apie pinigų taupymų.
*Ant visų banko taupymo planų, išskyrus reguliarias taupymo 
sąskaitas, federaliniai įstatymai ir nuostatai uždraudžia spe
cifinio laiko indėlio išmokėjimą prieš laiką, nebent panaiki
nant trijų paskutinių mėnesių procentus ir išimamoji suma 
išbraukiama iš taupymo plano.

E.O.E.

ITT HAS OPENINGS ON 
THE SECOND SHIFT

FOR THE FOLLOWING:
MACHINE BUILDER— 

ASSEMBLERS 
Up to $6.00 per hour

MACHINE TOOL 
WIREMEN

Up to $5.48 per hour

MACHINIST
Up to $5.48 per hour

FABRICATION 
OPERATOR 

Up to $4.40 per hour

Presently working 58 hour week. Excelent company paid 
benefit program. Apply in person, Monday through Friday, 

8 a. m. to 4 p, m.

TFlVI1! Industrial and
- Automation Systems

41225 Plymouth Rd., Plymouth, Mich. 48170

An Equal Opportunity Employer
(72-76)
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RUDENS SEZONAS CLEVELANDE PRADEDAMAS
PUIKIU KONCERTU

Š.m. spalio 13 d. Nauj. 
parapijos salėje turėsi
me progos išgirsti du 
tikrai gerus solistus: Gi
ną Butkutę - Čapkauskie- 
nę ir Kazį Yakutį. Visur, 
kur tik šie abu solistai 
yra dainavę, klausytojai 
buvo nustebinti ir sužavė
ti. Apie tai liudija labai 
palankūs spaudos kores
pondentų ir muzikos kri
tikų atsiliepimai.

Apie Giną&apkauskie- 
nę jau daug rašyta mūsų 
ir kitataučių spaudoje. Ji 
jau yra įkopusi į dainos 
meno viršūnes ir plačiai 
žinoma ne tik mūsų vi
suomenei, bet ir Kanados 
bei JAV televizijos, radi
jo koncertų ir operų klau 
sytojams. Labai tiksliai 
apie ją rašo "Lieuviai 
Amerikos Vakaruose": 
"Dainininkė Gina Cap- 
kauskienė savo balso gro
žiu ir švelnumu bei stip
rumu padarė klausyto
jams nepaprastą įspūdį. 
Subtili jos dainuojamo 
teksto interpretacija, su
jungta su tobula vaidyba 
ir dideliu įsijautimu ir iš 
gyvenimu, parodė ją 
esant aukšto lygio daini
ninke. Tai tikra lakštin
gala, apdovanota iš pri
gimties žaviu balsu — ko
loratūriniu - dramatiniu 
supranu, kurio jai galė
tų pavydėti daugelis dai
nininkių. Buvo vienas ma 
lonumas klausytis tokios 
puikios dainininkės".

Vienas kanadietis Mon
trealio laikraštininkas 
trumpai bet daugpasakė: 
"Gina dainuoja lakštutės 
lengvumu ir su didele 
meile savo menui".

Mūsų muzikos kritikas 
komp. VI. Jakubėnas ap
rašydamas Aiduose jos

Sol. G. Čapkauskienfe

Sol. Kazys Yakutis

debiutą Chicagoje pasta
tytoje Traviatoje, kur G. 
Č. atliko svarbiausį vaid
menį, tarp kitko rašo: 
"G. Capkauskienės as
menyje įgyjome stambų 
naują įnašą mūsų daini
ninkų šeimoje: jos debiu
tas sudarė svarbiausiąjį 
šiuometinio sezono įdo
mumą". Taigi ji visur pa
jėgi ir tobula: ir liaudies 
dainų ir sudėtingų operų 
arijų išpildyme.

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 ręfi- 
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

Praėjusių metų gruo
džio mėn. G. Č. dainavo 
Clevelande. Klausytojai 
buvo paveikti jos balso 
grožiu ir tyrumu ir giliu 
įsijautimu į dainos turi
nį. Yra brangi Dievo do
vana ir stipri talento j ė 
ga, įtraukianti jautresnį 
klausytoją išgyventi dai
nos grožį ir jos prasmę 
kartu su dainininke, (pav. 
ji padainavo mums siel
vartą vargšės lakštinga
lėlės, kurios "lizdelį 
piemens išdraskė ir vai
kelius vanagas išgaudė". 
Tą paprastą dainelę solis
tė taip artistiškai, taip 
jautriai padainavo, kad 
nevienam klausytojui 
širdį griaudulys suspau
dė, prisiminus ir varg
šę lietuvę-motutę, ku
rios lizdelį išdraskė ir 
vaikelius išgaudė prie
šai tėvynę okupavę...)

Baritonas Kazys Yaku
tis bus su dėmesiu lau
kiamas šiame koncerte 
kaip jaunas dainininkas, 
bet jau spėjęs laimėti gra
žių įvertinimų amerikie
čių ir lietuvių spaudoje. 
"San Francisco Chronic- 
le" jį vadina išlavintu 
baritonu su šiltu ir tobu
lu balsu.

"Didžiulė staigmena. 
Jis sužavėjo klausytojus 
ir įtikino juos esąs rim
tai pasiruošęs dainininko 
karjerai" — rašo Bosto
no Keleivis. Dirvoje irgi 
pripažįstama: "stiprus, 
sveikas lyrinis barito
nas, gražų skambesį už
tikrinąs visuose regist
ruose. Tai retai sutinka
mas muzikalumas ir ar
tistiškumas".

Gimęs Worcestery, 
Mass. iš susipratusių lie
tuvių dainos puoselėtojų 
tėvų, jau iš pat mažens 
pasireiškė gabumais dai
nose ir muzikoje. Dar 5 
metų Kaziukas jau sukū
rė savo pirmąją dainelę 
apie geltonąją kanarėlę. 
Išėjęs dainavimo moks
lus pas žymius specialis
tus New England konser 
vatorijoje, San Francis
co ir New Yorko mies
tuose, Kazys Yakutis sa
vo dainininko kelyje yra 
pasiekęs žymių laimėji
mų. Dainavęs 20 operų, 
dažnai jose atlikdamas 
pirmaujančius savo bal-

so vaidmenis. Be to, sėk
mingai koncertuoja kaip 
solistas kartu su gar
siais orkestrais. Jo kon
certai lietuvių parengi
muose sukelia visuotiną 
pasigėrėjimą. Pažymė
tina, kad solistas kiekvie
na proga pareiškia esąs 
lietuvis. Net ir savo var 
do neleidžia rašyti "Ca- 
simir" ar kitaip, o rei
kalauja jį vadinti lietu
višku "Kazys".

Koncerto rengėjai tu
ri gražią ir pagirtiną in 
tenciją: duoti progą Cle
velando dainos mylėto
jams pasidžiaugti aukš
to lygio koncertu ir gau
tą pelną skirti Brazilijos 
lietuviams mokslei
viams, vykstantiems mo
kytis Vasario 16 gimna
zijoje. Tat netik šis kon
certas, bet ir gražus 
lietuviškojo solidarumo 
parodymas yra verti mū
sų visuomenės dėmesio 
ir visokeriopos para
mos. (pk)

Journeymen
OR

IST CLASS SKILLED

MACHINISTS
ENGINE LATHE 
HORIZONTAL & 

VERTICAL MILLING 
MACHINE

Mušt have job shop experience be 
able to sėt up work from blue prints 
& close tolerance. Good hourly rate, 
overtime, hospitalization & fringes.

FABSULATION CO. INC.
3901 WEST 1S0TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 44111 
216-267-3530 

(72-78)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

FITTERS
Sheet and plate
Ist and 2d shift.

High hourly rate, overtime. 
Paid hospitalization, paid ho
lidays, pensions, uniforms

NON-FERROUS
METALS 

FABRICATING 
21721 Tungsten Rd.

Euclid, Ohio 
216-531-3585 

After 6 p. m. call 
216-943-0775 

(72-78)

TEXTILE MACHINE OPERA
TORS—No experience necessa
ry. Excellent benefits. Apply in 
person — Eddington Thread 
Mfg. Co., 3222 Knights Rd., Ed
dington, Pa. (75-81)

ALUMINUM FOUNDRY 
ln need of experience men 

1NSPECT1ON 
PERMOLD 

CORE-ROOM 
TR1M-ROOM 

Good hourly rate, plūs incentive. 
SCHMELLER ALUMINUM 

FOUNDRY 
3300 EAST 87 STREET 

CLEVELAND, OHIO 
(72-79)

MACHINIST
iVELDERS and FITTERS

GOOb HOURLY RATE PLŪS 

FRINGE BENEFITS.

G & W INDUSTRIES, INC.
1898 CARTER RD.
CLEVELAND, OHIO 

(72-78)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 

IST CLASS SKILLED 
VERTICAL BORING MILL 

OPERATORS
Mušt be able to sėt up work from 

blue prints, close tolerance and 
tracers.

Ist & 2nd shift.
Un to $5.50 per hour. Fringe benefits. 

hospitalization and overtime. 
S. M. 1. COMPANY

323 N. Arlington, Ąkron, Ohio 44305 
216-253-5101

(72-78)

ELECTRONIC TECHNICIANS 
BSEE ENGINEERS

CONTACT INDUSTRIAL RELATION DEPT.

WILCOX ELECTRIC INC.
1400 Chestnut 

Kansas City, Mo. 64127 
816-231-0700

An Equal Opportunity Employer
(73-78)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

LIFT TRUCK MECHANICS
Experienced in electrical background preferred. 

Excellent wages and all fringe benefits.

Apply or call. Ask for Al O’Neill

CLARK EQUIPMENT COMPANY
2239 Fenkell

Detroit, Michigan 48238
313-342-5100

An Equal Opportunity Employer
(75-81)

Gražesniam

Ir gražiausiom akims 
visą laiką ilgos, 
liuksusinės ilgalaikės 
blakstienos. Mūsų 
ekspertiškas jų 
uždėjimas tik $15.

SUDĖJIMUI
Šios dienos trumpesniam kirpimui, švelnes
nei linijai, madingai suk msenai, siūlome di
delį pasirinkimą puikiausių salonų plaukų 
sudėjimą išlaikyti jūsų pasirinktą stilių/žy
mus Nester Creme Perm, visad populiarus 
tik $6.95, Helene Curtis No Sėt, be rūpesčio, 
$10, išskirtinas L’Oreal tik $12.50. Viskas 
įskaitant žinoma. Priedo dar daug kitų pla
čiai žinomų sudėjimų. Būkite tikra, kad ra
site vieną kaip tik tinkamą jūsų plaukams.

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILED
TOOL and DIE 

MAKERS 
Movė to Northern Mich.

Experienced in plastic injec- 
tion mold.

For Ist, 2nd & 3rd Shift. 
Good wages and fringe 

benefits.
Apply call collect or write 

REED CITY TOOL & 
DIE CORP.

603 E. Church St. 
Reed City, Mich. 49677 
Call collect 616-832-5309 

(72-78)

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 
WELDER-FITTERS 

Experienced in structural vvelding. 
Union shop. siek benefits. Paid hos- 
pitalization. Full time. Day shift. 

Apply in person.
CLEVELAND BEACON PRODUCTS 

CO.
860 Addison Rd.. Cleveland. Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(68-77 »

DIE MAKERS 
TOOL MAKERS

MILL HANDS 
MACHINISTS 

DIE LEADERS

■p • 406 Euclid Avė. 2nd fl. 

781-3161
A South gate,

S 5399 Warrensville, 663-6346

T '• Oposite Eastgate, 449-3433
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700, 

Lake Shore Blvd.

• Mentor, 255-9115,

Next to Zayre's

andre duved plaukų plovimas ir su
dėjimas kuriuo jus galite pasitikėti nuo už
sakymo iki užsakymo yra tik $2.95 ir rūpes
tingas plaukų kirpimas $2.45.

• Oposite Southland, 645-3400
• Oposite Westgate, 333-6646 

E • North Olmsted. 777-8636

• Parmatown, 884-6300
rp • Elyria Midway Mail, Elyria 

* 324-5742, Lorain 233-8020

PENKT. IR ŠEŠT. IR 
PRIEŠ ŠVENTĖS 

50 C. DAUGIAU

Top Rate
FULL FRINGE

BENEFITS

CENTURY TOOL
CO.

32201 N. Avis Dr.
Madison Hts., Mich. 48071

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KtIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE, FLOOR 21ST, 
(Tarp 51 ir 52 g-vės)

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N. Y. 10003, 45 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St........................... CH 3-2583
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue______ 542-1767
Boston, Mass. 02127, 331 West Broadway ____ 268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue____ .278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road... .............884-1728
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue__ 372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė. ___374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hamtramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. ..365-5255 
Hartford, Conn. 06106, 518 Park St........  ............  246-9473
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St...................363-8569
Lo« Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.___ 261-2994
Ne\v Haven, Conn. 06511, 1329 Boulevard_________562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.__________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street_________472-6387
Paterson, N. J. 07505, 60 Broadway _________  345-2028
Philadelphia, Pa. 19122,1214 N. 5th St.........................PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd, ____  455-9586
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Wąterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________756-6766.
Warren, Mich. 48092. 29200 De Quindre

% Block North of 12 Mile Road____ _____ 751-6760/1
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė..___ 441-4712
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstdiwn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO ŠAULIAI MINĖJO

V. PUTVIO 100 METŲ GIMIMO

ABITURIETU 

PRISTATYMAS

Penktasis abitui’ientų pri' 
statymo balius įvyks š. m. 
lapkričio mėn. 2 d., Lietu
vių namuose. Kaip anks
čiau ir šiais metais šį abi
turientų pristatymą Cleve
lando lietuvių visuomenei 
ruošia LB Ohio Apygardos 
valdyba.

• Rita čyvaitė, baigusi 
Vilią Angelą akademiją, 
studijuoja muziką Cleveland 
Statė Universitete.

• Živilė Kliorytė, baigusi 
Regina High School, studi
juoja kalbas Cleveland 
Statė Universitete.

• Danutė Miškinytė, bai
gusi Vilią Angelą Akademi
ją, studijuoja gailestingųjų 
seserų kursą šv. Jono kole
gijoje.

• Ingrida Šamatauskaitė, 
baigusi Vilią Angelą-Akade
miją, studijuoja gailestin
gųjų seserų kursą Case 
Western Reserve Universi
tete.

DR. K. PAUTIENISSUKAKTĮ

Dr. K. Pautienis atidaro minėjimą. Scenoje prie vėliavą stovi:
Langienė, M. Smelstorius, L. Kazienė, J. Šarkauskas, A. Karso- 
kas ir A. Mikoliūnas. V. Bacevičiaus nuotrauka

Dalis publikos ir programos išpildytojai. 15kairės: L. Nasvytytė, 
O. Mikulskienė, P. Šukienė ir paskaitininkas A, Šukys.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Sekmadienį, rugsėjo 
23 d., Šv. Jurgio parapi
jos salėje, Clevelando 
kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopa minėjo Lie
tuvos Šaulių Sąjungos įkū
rėjo Vlado Putvio 100 me
tų gimimo sukaktį. Minė
jimas prasidėjo Šv. Jur-
gio bažnyčioj mišiomis, 
kurias atnašavo kun. Sa
baliauskas. Vėliau iškil
mės vyko salėje. Scena 
buvo papuošta dideliu V. 
Putvio paveikslu ir gėlė
mis. Paveikslas buvo de
koruotas tautinėm juos
tom.

Minėjimas prasidėjo 
vėliavų įnešimu. Vėlia
vnešį šaulį M. Smelsto- 
rių lydėjo šaulės Kazie- 
nė ir Langienė tautiniuo
se rūbuose. Buvo taip 
pat ir Lietuvos tautinė 
vėliava nešama šaulių. 
Po Lietuvos himno sekė 
tam momentui pritaikin
ta paskaita, kurią skai
tė iš Detroito atvykęs 
Alfas Šukys, LŠST cv 
vykdomasis vicepirmi
ninkas. Prelegentas pri
minė keletą V. Putvio 
žymesnių gyvenimo veik
los bruožų. Buvo nurody 
ta V. Putvio (Putvinskio) 
sulenkėjusi bajoriška jau
nystė, paryškintos prie
žastys dėl ko atsivertė 
nuo lenkų bajorų, kurie 
trukdė visokiu būdu lie
tuviškumą ir siekė stip
resnio lietuvių sulenki- 
nimo ir unijos su Lenki
ja. Buvo pabrėžta dideli 
nuopelnai V. Putvio lie
tuvybei ir Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mui. Po paskaitos, tauti
niais rūbais pasipuošu
si L. Nasvytytė gražia 
lietuviška tarme paskai
tė V. Putvio raštų žymes
nes ištraukas. Didelė pa 
garba tėvams, ypač mo
tinai, už savo dukters iš- 
mokymą gerai reikštis 
gimtoje lietuvių kalboje.

Minėjimas užbaigtas 
giesme Lietuva brangi. 
Kuopos pirmininkui pa
dėkojus paskaitininkui 
Al. Šukiui, L. Nasvyty
tei už skaitymą ir sve
čiams už atsilankymą, vi
si buvo pakviesti prie 
šaulių moterų sekcijos 
paruoštų vaišių, kurias 
paruošė šaulės Kazienė

ir Sadauskienė. Šitie 
1973 metai Šaulių Sąjun
gos Tremtyje yra pa
skelbti V. Putvio metais. 
Visuose raštuose, laiš
kuose ir kalbose šauliai 
mini 1973 V. Putvio me
tus. Per šituos V. Put
vio paskelbtus 73 metus 

šauliai savo veiklą stip
rina naujų kuopų steigi
mu, spaudoje straips
niais, iškeliama V. Put
vio plati veikla šauliams 
lietuvybei ir Lietuvos 
laisvės atstatymui.. V. 
Pūtvis buvo didžiausias 
pavyzdys visiems lietu
viams, kaip reikia auko
tis ir dirbti lietuvybei 
ir atsikuriančiai Lietu
vos laisvei. Kas vertė V. 
Putvį ir jo sulenkintą 
žmoną atsiversti nuo su-, 
lenkėjimo, prisiminti sa- 
vo lietuvišką kilmę ir iš
girsti pavergtos ir paže
mintos Lietuvos balsą, 
keltis nepriklausomam*
gyvenimui. Lietuvių Enci
klopedijoj rašoma, kad 
1877 metais V. Putvin
skis vedė Emiliją Gruz- 
dytę, taip pat nemokan
čią lietuviškai ir jie abu 
sutarė būti lietuviais ir 
pradėję mokytis lietu
viškai. Reiktų prileisti, 
kad to vieno apsispren

dimo, būti lietuviais neuž 
teko. Didžiausia V. Put
vio atsivertimo priežas
tį reiktų ieškoti to laiko 
aplinkybėse: V. Pūtvis 
jautė begalinę meilę Lie
tuvos žemei, antra, kad 
jo dvaro to meto lietuviš
ka žmonių kalba ir drau 
gai lietuviai vertė V. Put
vį galvoti atsiminti ir pa
galiau įsitikinti, kad jis 
savo kilme yra tik lietu
vis o ne lenkas ir tik per 
lenkų bajorų šovinistinę 
įtaką laikinai sulenkėjo 
ir pasidavė jų įtakai. 
Pradėjo V. Putvį kankin
ti jo paties sąžinės prie 
kaištai, dėl ko jis būda
mas lietuvių bajorų kil

m may co

žemiausios metų kainos 
Didysis ivykis jau čia!

' Spalio 5 iki 13 d. 
Visose septyniose May Co. krautuvėse. 
Sutaupysite kiekvienoje is tu krautuvių. 

Prie taupymo prisidės Eagle Stamps.

mės, sieloje būdamas lie 
tuviu, eina lenkišku klai
dingu keliu.

Šauliai ir šaulės, bū
dami V. Putvio pasekė
jai ir jo idėjų vykdytojai 
plečia tremtyje šaulių 
veikla ir visomis išga
lėmis siekia Lietuvos ne 
priklausomybės atstaty
mo.

• LVS „Ramovė” Cleve
lando skyriaus narių visuo
tinis susirinkimas įvyks 
spalio 14 d., sekmadienį, 12 
vai. šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Skyriaus valdyba turi 
vilties sulaukti ir rečiau be
silankančius narius. Numa
toma keletas svarbių ir 
įdomių klausimų. Asmeniš
ki kvietimai nesiunčiami.

• M. K. Čiurlionio minė- 
jimas-akademija įvyks šį 
sekmadienį, spalio 7 d., 4 
vai. p. p. Lietuvių Namų sa
lėje. Apie mūsų didžiojo 
kompozitoriaus ir dailinin
ko vaizdinę kūrybą kalbės 
dr. M. Nasvytis. Čiurlionio 
pažiūros į tautinę kūrybą, 
ypatingai jo muziką, bus 
paryškintos skaitymu iš
traukų iš jo laiškų ir raštų, 
Čiurlionio muzikos kūrinius 
skambina pianistas Andrius 
Kuprevičius.

Į šią Čiurlionio kūrybos 
popietę maloniai kviečia at
silankyti visus lietuvius 
šios akademijos rengėjos 
Clevelando skautininkės.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas įvyks šį sek
madienį, spalio 7 d., 5 v. v. 
Lietuvių Namuose, 877 E. 
185 St. Visi nariai prašome 
dalyvauti.

HOUSES FOR SALE
Open Sunday 2-5

20900 Tracy Avė., Euclid 
brick, 2 bearooms down, 
basement, 24,900.

853 Hoover off Neff Rd. 
Brick bungalow, 2 bed- 
rooms, dining room, 2 car 
garage.

488 East 148 St. off Lake 
Shore, 5-5 good condition. 
Make offer.

18814 Neff Rd. Brick 
bungalow.

GEO. KNAUS Realtor
481-9300

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

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

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

MACHINISTS
IMMEDIATE OPENINGS 

EXPERIENCED ONLY 
PLANER 

INTERNAL GRINDER 
EXTERNAL GRINDER 

ENGINE LATHE

THE LESS-BRADNER 
CO.

W. 121 and ELMWOOD 
CLEVELAND, OIIIO

An Equa] Opportunity Employer 
(75-81)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-gos ELIZABETHO SKYRIAUS 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

TAUTINIŲ NAMŲ 
VAKARIENĖ

Chicagos LTM metinė va
karienė, minint savos pa
stogės įsigijimą, rengiame 
spalio 13 d. Pradžia 7 vai. 
vak. Jos programoje: dai
nininkė Vanda Stankienė, 
Algio Modesto vedamas 
Neo-Lithuania orkestras.

Namų valdyba kviečia 
vakarienėje dalyvauti visus 
narius ir jų artimuosius. 
Vietas rezervuotis pas val
dybos narę Zitą Visockienę, 
telef. 737-1697.

PLB VALDYBOS 
POSĖDIS

Rugsėjo 28 d. Jaunimo. 
Centre, įvyko jau trečias iš 
eilės PLB valdybos posėdis. 
Pirmiausia buvo aptarti į 
valdybą kooptuotinų narių 
reikalais. Naujoji PLB val
dyba, pirmame savo posė
dyje, dar PLB seimui nepa
sibaigus, kooptaVimo būdu 
į valdybą buvo pakvietusi 
prel. Joną Balkūną. Prela
tas į valdybą įeiti sutiko, 
bet tuo metu prašė dar vie
šai to neskelbti. Rugsėjo 20 
d. prel. Balkūnas atsiuntė 
PLB valdybai laišką, pra
nešdamas, kad jis apsi
sprendė į PLB valdybą ne
įeiti. Pagal PLB konstituci
ją valdybą gali kooptuoti 
tris narius. Kol kas valdy
ba numatė kviesti tik du 
narius: vicepirmininką kul
tūros reikalams ir vicepir
mininką lietuviškai nebe- 
bančių išeivijos lietuvių rei
kalams. Taip pat buvo nu
tarta iki šių metų gruodžio 

TALKON! TALKON! 
"9% UŽ LIETUVIŠKUMĄ” 

New Yorko Kutūros Židiniui užbaigti, 
Tėvai Pranciškonai išleido PASKOLOS LAKŠ
TUS arba "MORTGAGE BONDS" MOKAN
ČIUS 9% PALŪKANŲ. Procentai išmokama 
kas metų ketvirtis. Visi lietuviai gali inves
tuoti po $1,000 — ar daugiau. "Bonds" bus at
perkami po penkerių metų. Reikalui esant,pi
nigus galima atsiimti po trijų metų.

Paskolos garantuotos Tėvų Pranciškonų 
Vienuolijos ir Lito Bendrovės.

Prašom pasinaudoti sekančia forma šių 
"BONDS" užsiprenumeravimui.

GERB. TĖVAI PRANCIŠKONAI

'Čia siunčiu čekį sumoje $ ,00.00, už
kuriuos prašau atsiųsti Jūsų virš minėtas 
Bonds. Aš-suprantu, kad už šiuos bonds bus 
mokama 9% metinio dividento sekančiai: 8% 
metinio dividento bus išmokama kas metų ket
virtis ir 5% ekstra dividentas bus pridėtas 
atperkant šiuos bonds po 5-ių metų.

Aš turiu teisę šiuos bonds iškeisti po tri
jų metų, bet tada metinis dividentas bus tik 8%.

Šiuos bonds prašau užregistruoti sekančiai:

Mano vardu _______________________ __

Mano vardu lygiateisiai su _____________

Skančiu vardu _________________ _
paskiriant mane kaip legalų globėją.

Pavardė ir vardas _____________________

Adresas ___________________ __

Sočiai Security numeris________________

pradžios paruošti PLB val
dybos konkrečių darbų pla
nus ii’ juos paskelbti visuo
menės žiniai.

Posėdyje buvo aptarti 
valdybos administraciniai 
reikalai, informavimasis ir 
visuomenės informavimas, 
Brazilijos lietuvių jaunimo 
stovykloms paramos reika
lai, talka užsienio lietuvių 
jaunimo švietimui.

• JAV LB VH-sios Tary
bos pirmoji sesija įvyks š. 
m. spalio 6 ir 7 dienomis 
(šeštadienį ir sekmadienį), 
Detroite: Dievo Apvaizdos 
Lietuvių Parapijos Kultū
ros Centre — Divine Provi- 
dence Lithuania Parish, 
25335 West Nine Mile Rd., 
Southfield, Michigan 48075, 
telefonas 313-354-3429.

* Dr. Stasio Jankausko 
atsiminimus Veterinarinė 
Medicina Nepriklausomoje 
Lietuvoje, dėl kurių labai 
gražiai ir autoritetingai pa
sisakė Jurgis Gliaudą Dir
voje Nr. 71, galima įsigyti 
Drauge 4545 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629, arba 
pas autorių: 2335 Robin- 
wood Avė., Toledo, Ohio 
43620. Knyga kietais virše
liais. Kaina $6.00. Užsakant 
galima pasirinkti viršelio 
spalvą: tamsiai mėlyną, ža
lią arba rudą.

MOLO MAKERS 
BRIDGEPORT OPERATORS 

GENERAL MACHINISTS and 
BENCH HANDS 

Experienced in plaslic. injection molds 
reęuired. Top rate, overtime & fringe 
benefits.

FIRST OF TROY CORP.
985 Elmssford 
Troy, Mich. 
313-585-6112

(73-76)

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Eliza
betho skyrius sėkmingai 
paminėjo tautos šventę 
rugsėjo 8-ją dieną, š.m. 
rugsėjo 29 d. Lietuvių 
Laisvės salėje, Eliza
beth, N.J.

Minėjimą atidarė sky
riaus pirm. Vytautas Ab- 
raitis ir, pasakęs trumpą 
įžanginį žodį, invokaciją 
skaityti pakvietė kun. 
Pragulbicką ir pagrindi
ne kalbėtoja ALTS-gos 
pirm. Emiliją Čekienę, 
kuri apibūdino kelių lie
tuvių tautos generacijų 
įnašą į tautos istoriją, 
priminė, jog rugsėjo 8- 
ji diena kartu yra ir reli
ginė Šv. Marijos Dievo 
Motinos gimimo šventė 
ir ilgiau sustojo prie 
Lietuvos kunigaikščių lai
kotarpio, itin iškeldama 
Vytauto Didžiojo nuopel
nus ir karūnavimosi Lie
tuvos karalium reikšmę, 
o taip pat Gedimino nuo
pelnus lietuvių tautai ir 
istorijai, kurie yra įra
šyti ir didžiųjų kraštų en
ciklopedijose. Baigiant ji 
kalbėjo:

Mes, gyvendami lais
vame krašte kasdien jau
čiame, jog tai svetima 
laisvė, kurioje sunku pa
čiam savimi išlikti. Obe 
to, matome, kad šis kraš
tas, pataikaudamas komu
nizmui, kuris laiku jo ne 
pažinęs, jo grėsme neįti
kėjęs leidžia vis plačiau 
įsitvirtinti, užmiršta, 
kad laisvė priklauso ir 
pavergtiems, kurių oku
pantai naudoja visą graž- 
bilystę, kad tik pajėgtų 
suklaidinti tuos, kurių žo
dis reikšmingas. Blo
giau, kad jų propaganda, 
ne tik spaudos, bet ir kal
bos, gyvo žodžio jėga ir 
mums lietuviams jau yra

WELDERS
Production Mig Welders needed for 
material handling manufacturer. Piece 

work and overtime.

EQUII’MENT
MANUFACTURING INC. 

21590 HOOVER RD. 
WĄRREN, MICH.

(72-78)

PRESS OPERATORS
Needed for material handling manu
facturer. Piece work and overtime.

EQUIPMENT 
MANUFACTURING INC. 

21590 HOOVER RD. 
WARREN, MICH.

(72-78)

ELECTRICIAN
Needed for medium sized material 
handling manufacturer for the second 
shift. Licensed preferred būt not es- 

sential.
EQUIPMENT 

MANUFACTURING INC. 
21590 HOOVER RD. 

WARREN. MICH.
(72-78)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

BRIDGEPORT OPERATORS 
BORING MILL OPERATORS 

JIG BORE OPERATORS 
Mušt be able' to sėt up work from 
blue prints and elose tolerance. Paid 
Blue Cross, paid lite insurance, per- 
centage vacation pay, 12 paid holi- 
days, Overtime.

SCHWARTZ INDUSTRIES 
313-536-1330

(73-77)

MACHINIST EXP. FULL CHARGE 
OF 5> \CH1NE SHOP, BE YOUR OWN 
MAN. BU1LD SMALL JIGS & F1X- 
TURĖS, MA1NTAIN PRODUCTION 
TOOLS (SMALL DIES MOl.DSl. 
LIBERAL OVERTIME, CO. PD. 
BNFTS. APPLY P1NLITES BLDG. 3-). 
1275 BLMFD. AVĖ.. FAIRFIF.LD. N. 
J. OR CALL PHIL SCHNF.IDF.R 20 1- 
575-8820. (75-8!) 

padariusi tam tikros įta
kos. Gražios kalbos iš 
anapus ne vieną jau su
klaidino. Kiti net atsisa
ko kovos už Lietuvos lais
vės atgavimą.

Šis mūsų tautinės šven
tės minėjimas, iškiliųjų 
tautos didvyrių prisimini
mas, tebūna kartu ir pri
minimas, jog šiuo metu 
lietuviška organizacinė 
veikla, narių aktyvumas, 
domėjimąsis ne vien tarp 
tautiniais pasaulio politi
kos įvykiais, nuo kurių 
mūsų tautos likimas daug 
priklauso, bet ir lietuviš
kojo gyvenimo darbais 
yra labai svarbu ir lem
tinga. Siekiant įsigyti 
simpatijų ir paramos sve
timuose, pirma reikia 
rasti savųjų tarpe ir, tik 
jiems pritariant, lėšo
mis remiant, bus daugiau 
galimybių ir platesni ke
liai atsivers mūsų tautos 
reikalus ginti tarptautine 
prasme.

Ši tautinė šventė tepri
mena mums atlikti tai, 
ką likimas mūsų genera
cijai skyrė, ką tautinė kil
mė įpareigojo — belstis 
į laisvojo pasaulio poli
tikų duris, kad jų sąži
nės pabustų, kad jie ver
gijos nešėjui nepataikau
tų, o mėgintų ir paverg
tuosius mūsų brolius iš
laisvinti, kol patys nėra 
pavergti.

Ši dviguba šventė te
primena mums anų gene
racijų Lietuvos didvy
rius , kovotojus, kurie 
nematydami laisvės pro
švaistės neprarado vil
ties kovoti ir siekti sa
vo tautai laisvės. Jų pa
vyzdys tesustiprina mus 
visais galimais būdais 
ir priemonėm tęsti lais
vės kovą laisvajame pa
saulyje už pavergtuosius 
brolius visu ryžtingumu, 
o svarbiausia tautine vie- 
nybe, nes tylėjimas yra 
prisidėjimas vergiją įtei
sinti, nelaisvės pančius 
dar labiau suveržti ir ka
lėjimų duris stipriau už
trenkti.

Istorija kartojasi. Mū
sų kartai skirtas taipogi 
sunkus uždavinys, kokiu 
jau sielojosi Lietuvos 
prezidentas Antanas Sme
tona anais laikais: "Ne
maža svetur mokslus ei
nančios jaunuomenės 
tolsta nuo Lietuvos ir 
dingsta savo tautai. Nau
ji žmonės — naujos idė
jos, nauji prisirišimai. 
Ir palengvėl nyksta ir 
vysta Lietuvos atsimini 
mai, dingsta tėvų ar net 
ir jų pačių gimtos šalies 
meilė. Išaugs vyras, bet 
menkas lietuvis. Kovoja, 
bet ne už Lietuvą. Gal
voja, bet ne apie Lietu
vą. Jaučia, bet nebe lie
tuvio jausmu".

Lietuvos didvyrių ryž
tas ir ištvermė testipri
na mus kovoje už Lietu-

Nijolė ir Svajūnas Mikalčiai.

LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ PASITINKANT

Rugsėjo 11 d. Chicago
je Šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke, Nijolė 
Diminskytė ir Svajūnas 
Mikalčius sumainė aukso 
žiedus. Jų moterystę pa
laimino ir gražų žodį tam 
pritaikė kun. K. Kuzmins
kas. Įspūdingai solo gie
dojo sol. DanaStankaity- 
tė. Prie altoriaus jau
nuosius palydėjo trys po
ros liudininkų: A.Tama- 
šiūnaitė, J. Augienė, J. 
Džiugaitė, J. Diminskis,
K. Paliulionis ir M. Ca- 
ruso.

vos laisvę, dirbkim ir ti
kėkim, nes nusiminimas 
ir vilties praradimas ar
do mūsų vienybę ir maži
na ištvermę.

Meninėj dalyje publiką 
sužavėjo operų solistas 
baritonas Kazys Yakutis, 
čia gimęs, bet puikiai lie
tuviškai kalbąs ir dainuo 
jąs. Jis išpildė keletą 
lietuviškų dainų ir arijų 
iš operų keletą kartų plo
jimais iškviestas kartoji 
mui.

V. Abraitis -atkreipė 
svečių dėmesį, kad tur
būt, pirmą kartą sąjun
gos istorijoje skyriaus 
parengime dalyvauja vi
sa ALTS-gos valdyba. Be 
to, dalyvavo VLIKo vice
pirmininkas ir LB New 
Yorko Apygardos pirm. 
A. Vakselis, LB New Jer
sey Apygardos pirm. K. 
Jankūnas, dvasiškiai ir 
visa eilė garbingų lietu
vių visuomenės asmenų.

Po programos buvo 
vakarienė ir šokiai, ku
rių metu S, Abraitienė 
su V. Veblaičiu pravedė 
loteriją apdovanodami 
laiminguosius dovano
mis. Aplamai, ši Eliza
betho skyriaus tradicija 
virtusi rengiama tautinė 
šventė kasmet praeina 
nuoširdaus visų narių 
bendradarbiavimo dva
sioje. (kr)

Vestuvių puota vyko 
Lietuvių Tautiniuose na
muose, dalyvaujant 200 
svečių. Jąpradėjo jauno
sios tėvas Viktoras Di
minskis linkėdamas jau
niesiems išlaikyti savo 
tikėjimą ir tautinį nusi
statymą. Programai va
dovauti pakvietė inž. G. 
Bielskų. Kun. P. Garš
vai sukalbėjus maldą pra
sidėjo vaišės, raštu ir 
žodžiu sveikinimai. 
Korp! Neo-Lithuania var
du jaunuosius sveikino 
Kęstutis Paliulionis, Ar
gentinos lietuvių jaunimo 
vardu — R. Vedegys, 
kun. A. Grauslys įteikė 
jauniesiems naująjį tęs - 
tamentą. Buvo gautas po
piežiaus palaiminimas.

Gražu, kad jaunave
džiai abu yra užbaigę 
mokslus ir pasiruošę gy
venimui. Nijolė, Elzės 
ir kap. Viktoro Dimins- 
kių duktė, užaugusi Ar
gentinoje, Chicagoje, Lo
jolos universitete gavo 
Bakalauro laipsnį ispa
nų kalbos literatūroje. 
Priklausė Korp! Neo-Li 
thuania ir kitoms organi
zacijoms. Svajūnas Mi
kalčius, Marijos ir Juo
zo Mikalčių sūnus, studi
jas baigęs Argentinoje 
inžinieriaus diplomu ir 
prieš trejus metus atvy
kęs į šį kraštą dirba 
kaip vadovaujantis inži
nierius rūdos tyrimų sri 
tyje New Mexico valsti
joje.

Vestuvės buvo links
mos grojant Bichnevi- 
čiaus orkestrui. Vestu
vėse dalyvavo svečių iš 
Toronto, New Yorko ir 
net iš Vokietijos jauno
sios senelė Eugenija Kas - 
peravičienė.

Su džiaugsmu pasitin
kant gražią lietuvišką šei 
mą, jai linkime daug sau
lėtų dienų, gražios atei
ties, o labiausia, tai pa
laikyti ryšius su lietuviš
ka bendruomene.

St. Dž-as

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Parašas

Prašom siųsti:

Franciscan Fathers c/o Litas Investing Co. 
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. num. 212-441-6799

Savininkai: J. JANUŠAIT1S 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.
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