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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ENERGIJOS KRIZĖ
Skaudūs momentai jq nugalint

Rašydami apie arabų naf
tos šantažą pereitame Dir
vos Nr., priėjome išvados, 
kad jis gali išeiti į gerą, nes 
privers amerikiečius susilai
kyti nuo nereikalingo ener
gijos eikvojimo. Šiandien 
amerikiečiai turi apie 125 mi 
lijonus automobilių, kurių 
aprūpinimas benzinu gali 
sudaryti nemažą galvosūkį. 
Judrumas geras dalykas, ta
čiau jis nemažai kaštuoja. 
Ne tik doleriais, bet ir so
cialine santvarka. Automo
biliai ne tik gadina orą, bet 
ir privedė prie didmiesčių 
centrų sunykimo, nes įgali
no pasitraukimą į naujus 
priemiesčius. Iš kitos pu
sės, automobilių eismo su
mažinimas gali sukelti ne
mažų ūkinių rūpesčių -- au
tomobilių statybos ir aptar
navimo pramonės sumažini-

ALBINAS TREČIOKAS 
SUKAKTUVININKAS

Albinas S. Trečiokas, ALT S-gos garbės narys.

Albinas Trečiokas nepa
ilstantis lietuvių visuome
nės darbuotojas š. m. spalio 
28 dieną atšventė savo 80 
metų amžiaus sukaktį. Tai 
vienas iš tokių senosios imi
gracijos lietuvių, kuris pačio 
je jaunystėje atvykęs į šį 
kraštą nuo pat pirmųjų 
dienų aktyviai įsijungė į lie
tuviško organizacinio gyve
nimo veiklą ir iš jos nepasi
traukė iki pat šių dienų, 
švęsdamas tokią garbingą 
sukaktį, gegužės mėn. abu 
su žmona taip pat aktyvia 
veikėja, automobiliu buvo 
atvykę į Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos seimą 
Detroite ir aktyviai reiškė
si dalyvaudamas komisijo
se. Ta proga tenka primin
ti, kad jie nėra praleidę nei 
vieno seimo organizacijų, 
kuriose jie priklauso.

Aplamai A. Trečioko lie
tuviškos veiklos barai labai 
platūs. Bene daugiausia lai
ko, energijos ir aukos jisai 
skyrė ALTS-gai, kurios gar
bės nariu yra išrinktas. Jis

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
mas atsilieps į viso krašto 
ūkį.

Pirmutinis administraci
jos uždavinys šiuo metu yra 
sumažinti benzino pareika
lavimą iki tokio laipsnio, 
kad jo netrūktų gyvybi
niams reikalams iki bus su
rasta naujų energijos šalti
nių, o tai ne mėnesių, bet 
metų klausimas. Laisvam 
ūkyje ta problema išsi
spręstų automatiškai, nors 
kai kam ir gana skaudžiai. 
Pareikalavimui pralenkus 
pasiūlas, kainos atitinkamai 
pakiltų ir pareikalavimas 
sumažėtų, nes aukštos kai
nos sulaikytų nuo bet kokio 
mažiau reikalingo judėjimo.

Deja, negyvename lais
vame ūkyje. Nors ir švelni 

yra vienas iš steigėjų Bend
rojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo ir ilgamečių 
darbuotojų centro valdyboje 
iždininko ir vicepirmininko 
pareigose. Taipgi veiklus 
Amerikos Lietuvių Tarybo
je ir SLA eidamas įvairias 
pareigas valdybose.

Neliko Albinas su žmona 
pasyvūs ir PLB organizuo
jant, kur jis dalyvavo įvai
riuose komitetuose ir spau
doje puoselėjo bendruome
nės idėją. Daug rašė spau
doje ir kitais įvairiais klau
simais.

Gimęs jis Virbaliu valsč., 
Marijampolės apskrity. At
vykęs į JAV dirbo kaip sa
vaitraščio Amerikos Lietu
vio, leidžiamo Worcestery 
administratorius, vėliau ati
darė savo laivokarčių pirki
mo - pardavimo ir dokumen
tų tvirtinimo biznį Newar- 
ke, N.J. prieš keletą metų 
pasitraukęs poilsiui.

Albinui Trečiokui linkime 
dar daug sveikatos ir ištver
mės. 

kainų kontrolė neleidžia lais
vai veikti pareikalavimo - 
pasiūlų dėsniui. Panaikinti 
kainų kontrolę būtų politiš
kai neįmanoma. Už tat iš 
pradžių buvo kalbama apie 
naujus mokesčius (20 - 30 
centų galionui), kurie pa
brangintų benziną ir kartu 
surinktų milžiniškas pinigų 
sumas naujų energijos šal
tinių išvystymui. Neatrodo, 
kad toks sumanymas praei
tų. Vidaus Reikalų Sekreto
rius Roger Morton pereitą 
sekmadienį per televiziją 
kalbėjo apie benzino korte
lių įvedimą tuojau po Nau
jų Metų.

Kortelės sukelia daugiau 
galvosūkių negu išsprendžia, 
Sakoma, kad benzino kainų 
negalima pakelti, nes tai 
būtų skaudžiai pajusta kai 
kurių gyventojų sluoksnių. 
Bet jei mes čia žiūrėsime ‘ly
gybės’ ir ‘teisingumo’, tai 
kaip išdalinti korteles? Vi
siems vienodą kiekį? Juk 
yra žmonių, kuriem auto
mobilis būtinai reikalin
gas darbovietei pasiekti. 
Bet kaip teisingai nustaty
si kam ir kiek benzino pri
klauso? Pagaliau ir automo
bilis automobiliui nelygus. 
Vienas suvartoja daugiau 
benzino, kitas mažiau. Vienu 
žodžiu kaip nedalysi, vistiek 
visai teisingas nebūsi. Be to, 
‘teisingas’ padalinimas pa
reikalaus labai didelio admi 
nistracijos aparato, kuris 
ūkiškai yra nepateisinamas. 
Pagaliau kortelės automatiš
kai veda prie juodosios rin
kos atsiradimo.

Nepaisant tokio kortelių 
sistemos netobulumo, prezi
dentas atrodo, jos vistiek 
turės griebtis. Juk negali 
tikėtis, kad jo prašomas sa
vanoriškas greičio suvaržy
mas susilauks visuotino pa
sisekimo. Kaip, pvz. gali rei
kalauti, kad sunkvežimiai 
sumažintų savo greitį? Taip 
darydami jie, tiesa, sutau
pytų benzino, tačiau prail
gėtų jų kelionės laikas ir tuo 
pačiu jų gerybių transporto 
galimybės. 0 juk autoveži- 
miai, bet ne traukiniai yra 
svarbiausia šio krašto trans
porto priemonė.

Suvedus tenka konstatuo
ti, kad arabų naftos šanta
žas, kaip savo laiku sovie
tų ‘sputnikai’, sukrėtė Ame
riką. Ji lengvai sugebėjo 
aplenkti sovietus erdvėse, ji 
ilgainiui išspręs ir savo ener
gijos krizę, bet eiliniai pilie
čiai su kortelėm ar be jų tu
rės daugiau mokėti už gau
namą benziną. Nusiramini
mui galime prisiminti, kad 
Italijoje galionas benzino 
kaštuoja dolerį ir trisdešimt 
penkis centus.

DOVANOS 
DIRVOS 
RĖMĖJAMS

Dirvos rėmėjams, atsilie
pusiems į mūsų prašymą ir 
prisiuntusiems iki š. m. 
gruodžio 1 d. dovanų skir-

Algirdo Pakeliūno medžio raižinys ‘Katedra’ iš albumo ‘Kauno senamiestis’, ši 
Kauno katedra, kaip rašo Lietuvių Enciklopedija, m:no požiūriu yra artimiausia vi
durinių amžių katedrų nuotaikai, statyta XV amžiuje kaip Kauno miesto parapinė goti
kos stiliaus bažnyčia ir katedra tapo 1864 m. atkėlus žemaičių vyskupijos centrą į 
Kauną.

AR VĖL PRASIDĖS KARAS PIETŲ
VIETNAME? BRONIUS AUŠROTAS

Apie taip vadinamų ‘tai
kos ar karo paliaubų’ sutar
čių sulaužymus pietų Viet
name, iš šiaurinio Vietnamo 
ar Vietkongo pusės, beveik 
kasdien galime girdėti ar tai 
iš radijo stočių žinių tarny
bų ar dažnokai pamatyti 
TV žiinių laidų pranešimuo- 

stymo lapelį, burtų keliu 
bus paskirstytos šios dova
nos:

• 1 savaitė atostogų 2 as
menims TJabor Farm vasar
vietėje. Dovanojo inž. Val
das Adamkus.

• 1 savaitė atostogų 1 as
meniui p. Karaičių vasar
vietėje Union Pier, Mich. 
Dovanojo A. Karaitis.

• Minko kailis. Dovanojo 
Sofija ir Normanas Bur- 
šteinai.

• Paveikslas. Dovanojo 
dail. dr. Aldona Labukienė.

• Laikrodis—žadintuvas. 
Dovanojo auksakalis A. 
Tveras.

• Dvi skulptūros "Vytis” 
ir "Suktinis”. Dovanojo 
skulpt. Petras Vėbra.

Ir daug kitų dovanų kny
gomis ir kt.

Nepamirškite atsiųsti au
ką ir dalyvaukite dovanų 
paskirstyme. 

se. Ir nors, jau už tokią ‘tai
ką’ Nobelio taikos komiteto 
nariai paskyrė ‘taikos dova
nas’ Kissingeriui ir Dac To 
(pastarasis atsisakė ją pri
imti ligi šiauriečiai neoku
puos pietinio Vietnamo), bet 
žinoma, tikros taikos pietuo
se negali būti, ligi Š. Viet
namo divizijos tebėra okupa
vusios pietiečių žemes.

Gi, kiek tai liečia eilinius 
karo paliaubų pažeidimus, 
pagal londoniškį ‘Daily Te- 
legraph’ tokių pažeidimų jau 
yra suskaityta virš 25,000! 
P. Vietnamo jungtinės kari
nės misijos narys gen. Phan 
Hoa Hiep, suteiktame to 
laikraščio korespondentui 
pasikalbėjime tvirtino, kad 
‘Š. Vietnamas jau yra pasi
rengęs pradėti pilnus karo 
masto veiksmus prieš pie
tiečius, jeigu ir toliau tęsis 
tokio pobūdžio kautynės, ko
kios yra įvykusios prie Le 
Minh.’

Toliau gen. Hiep pasakė:
1. Šiauriečiai permetė į pie

tines teritorijas apie 100,000 
tonų karo medžiagų, per 
pastaruosius dešimt mėne
sių;

2. Pietuose šiauriečiai te
belaiko virš 300,000 karių 
karo parengties stovyje ir

3. Iš paleistų, iš pietų 
Vietnamo 26,000 šiauriečių 
karo belaisvių komunistai 

yra jau suformavę tris nau
jas karo divizijas’.

Kyla klausimas, kodėl Š. 
Vietnamo komunistai dabar 
stengtųsi pradėti karą prieš 
savo brolius, pietiečius? Į šį 
klausimą, gal teisingiausia 

ir tiksliausia bus atsakęs 
vienas lenkas karininkas 
Tarptautinės karo paliaubų 
priežiūros komisijos narys, 
suteiktame norvegų ‘Dag- 
bladet’ dienraščio korespon
dentui pasikalbėjime. Tas 
karininkas taip pareiškė:

‘Nesirengiu pabėgti į Va
karus, kaip tai įvykdė mano 
pažįstamas vengras, tos pat 
kaip ir aš komisijos narys. 
Jis pasirinko Australiją savo 
busimąja tėvyne; gi aš noriu 
grįžti pas savo šeimą, į savo, 
nors laikinai komunistinį, 
kraštą.

Noriu čia pabrėžti, kad 
mūsų junginiui išvykstant 
iš Lenkijos į P. Vietnamą, 
mūsų komunistiniai politru- 
kai mums melavo, kad Viet
kongo daliniai greit nugalės 
suamerikonintą pietiečių ka
riuomenę. Tik atvykę į pie
tinį Vietnamą, supratome, 
kad pietiečiai visiškai nenori 
ir nelaukia komunistų ‘išva
davimo’.

Ir nors Paryžiaus susita
rimai yra numatę, kad rinki
mai pietuose bus įvykdyti 

(Nukelta į 2 psl.)

Zl------------------------------------------------------------ ~
Sveikiname Amerikos Lietuvių. Tarybos, vadovybę, suvažiavusius atsuvus, ALT skyrius ir juos 

remiančias organizacijas, linkėdami jiems visiems gražiausios sėkmės jų siekimuose.
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SOVIETINIS TAIKOS KONGRESAS Jų pačių akimis...
Sovietų Sąjunga elgiasi su 

pasaulinės taikos sąvoka, 
kaip su nuosavu rūbu. Ka
da noriu, pasipuošiu; kada 
noriu, ‘klozete’ palaikysiu! 
Taikos vardu paranku veik
ti, rengti kongresus, kalbė
ti prieš ‘imperialistus’, pa
smerkti SSSR idėjinius bei 
politinius priešus. Taikos 
vardu patogu garbinti Mask
vos užsieninę politiką.

Neseniai Maskva suteikė 
savo taikos premiją L. Brež
nevui. Pasaulio karikatūris
tai taikliai piešė Bražnevą, 
dėkojusi už ‘taikos premijos’ 
suteikimą... L. Brežnevui.

Visame pasaulyje Mask
va turi savo žinioje daugybę 
jos kontroliuojamų organiza
cijų. Tarp kitų, tokių gru
pių pavyzdžiu gali būti ir 
‘pažangios’ etninės grupuo
tės JAV-se. Pasaulyje so
vietine5 taikos idėjai propa
guoti sutvertas ‘Tarptauti
nis taikos biuras’. Kartas 
nuo karto šis biuras sudaro 
‘Tarptautinio paruošiamojo 
komiteto grupę’. Organizuo
jami kongresai. Šių metų- 
kongresas pavadintas ‘Pa
saulinis taikingųjų jėgų kon 
gresas’. Mat, po šiuo titulu 
slypi tam tikras pokštas: vi
si kongreso delegatai nėra 
vyriausybiniai pareigūnai: 
tai privati organizacija, ‘su
sirūpinusi’ taikos išlaikymo 
idėja.

‘Sovietinės taikos judėji
mas’ pradėtas 1949 m. balan
džio 20 d. Paryžiuje. Susida
rė sąlygos apjungti pasauly
je išblaškytas prosovietines, 
intelektualines pajėgas. So
vietų rašytojas ir partinis 
agitatorius Uja Erenburgas, 
Čilės Pablo Neruda, smul
kesnio kalibro prancūziškie
ji literatai sudarė pirmą ‘tai
kos judėjimo’ branduolį. 
Kongreso tikslas - mažin
ti tarptautinį įtempimą, ko
voti prieš ‘šaltąjį’ karą.. 
TASS nurodo ir konkre
čius atakos taikinius. Tai 'fa
šistinės reakcijos pažaboji
mas Čilėje’, ‘galutinis rasiz
mo likvidavimas Afrikoje’. 
Kongresas reikalauja mažin
ti išlaidas ginklavimuisi...

Kongreso kreipiniai, tad, 
adresuojami ‘pasaulio tau
toms’. Kongreso šūkiai, kaip 
ir Kremliaus gegužės pir
mosios šūkiai, atitinka SSSR 
užsienio politikos siekius. 
Tai gerai išduoda tokių šū
kių autorius. Tai, pav., šio 
kongreso šūkiui parinktas sa 
kinys iš SSSR vyriausybės 
atsišaukimo spalio revoliu
cijos minėjimo proga. Šū
kis toks: ‘Pasaulio tautos! 
Kovokite už tai, kad tarp
tautinio įtempimo mažėji
mas taptų negrįžtamu, sie
kite, kad taikaus sambūvio

RIMAS DAIGŪNAS
principai virstų skirtingos 
socialinės santvarkos vals
tybių savitarpio santykių 
norma!’

Visiškai atidengta Brežne
vo, ekonominio užkurio, sie
kis, įsigauti į JAV ekonomi
nę talką: po grūdų, duok 
mašinerijos!

Kongresas buvo atidary
tas spalio 25 d. Suvažiavo 
3200 delegatų iš 144 šalių 
(kitais daviniais iš 110 šalių). 
Jie, vienaip ar kitaip, atsto
vauja apie 1100 politinių par 
tijų, organizacijų ir judėji
mų. Kurjoziška pastebėti, 
kad toje organizacijų daugy
bėje šiame kongrese atsto
vaujama ok. Lietuvos kata
likų bažnyčios hierarchija, 
nuvežus į Maskvą kelis dva
siškius (net su vyksupu). 
Lenkų kardinolas Vyšinskis 
ir jo dvasiškiai sugebėjo kon 
grėsė nedalyvauti.

Kaip kongreso rengėjai 
medžiojo ‘taikingų jėgų’, ma
tyti, kad iš San Francisco 
atsigabeno mažai raštingą, 
bet ‘pažangos’ kupiną senu
tę lietuvę!

Nors visi platūs prospek
tai skelbė, kad kongresas 
yra privačių organizacijų 
reikalas, bet maskaradas pir 
mą valandą nustebino pašau 
lį. Į atidaromąjį posėdį at
žygiavo SSSR valdžia pilna
me sąstate. Tai buvo šešio
likos reikšmingiausiųjų bol
ševikinio pasaulio veidų pa
radas. Korespondentai mėgs 
ta spėlioti iš TASS komuni
katų, kuris komunistų va
das užima pirmą vietą, ku
ris antrą, ir tt.? Šiais metais 
tas sąrašas nustebino stebė
tojus. Dabar Kremliaus val
dovų hierarchija tokia: L. 
Brežnevas, A. Gromyko, A. 
Kirilenka, A. Kosyginas, F. 
Kulakovas, K. Mazurovas, 
A. Pelšė, N. Podgornas, D. 
Polianskis, A. Šelepinas, P. 
Demičevas, B. Ponomario- 
vas, D. Ustinovas, V. Dol- 
gichas, I. Kapitonovas ir K. 
Katiuševas.

Daug pavardžių, kol kas, 
užsienio stebėtojui nieko 
nesako. Bet Gromyko sus
tojo antroj vietoj!. Kosygi
nas nukrito į ketvirtą!. Pod
gornas nudardėjo į rikiuo
tės vidurį! Nors SSSR yra, 
ant popierio, daugelio tau
tybių valstybė, tiktai vie
nas, absoliučiai surusėjęs 
latvis, A. Pelšė, vis dar nėra 
išmestas iš tos šešiolikos ri
kiuotės.

L. Brežnevo kalbos teks
tas pripildė visų tarybinių 
spaudinių puslapius. Sako, 
Nixono paskelbtas JAV ka
riuomenės ‘parengties’ sto

vis, gerokai sujaudino L. 
Brežnevą. Yra žinių, kad 
kalba buvo paskelbta iš 
anksto, dar nepasakyta...

Kas ten susigaudys su 
‘smulkmenomis’? Jos nėra 
ir tokios svarbios. Neabejo
tinas yra faktas, kad ‘Pasau
lio taikingųjų jėgų kongre
so’ renginys buvo rūpestin
gai paruoštas kremlinių sme 
genų. Kongreso tikslas -- pa
rodyti pasauliui, kad tikroji 
taika yra Maskvos koncep
cijos taika; tikrasis rūpes
tis taikos išlaikymu yra 
Maskvos rūpestis. Kongre
sas turėjo sudaryti iliuziją, 
kad pasaulis pasitiki Mask
vos politika, planais, sie
kiais...

Šiais laikais nesunku su
vežti tris tūkstančius turis
tų, maitinti juos keletą die
nų kukliais pietumis ir rie
biomis propagandinėmis kal
bomis. Bet užsienio kores
pondentai rašo, kad ir šiam 
kongresui rengiantis, nepra- 
matyta patalpų stokos bei 
transporto problemų. Dele
gatai gyveno trys - keturi 
viename kambaryjme...

Kongreso emblemoje įra
šas vien rusų kalba.

AR VĖL

PRASIDĖS...
(Atkelta iš 1 psl.)

kuo greičiausia, tačiau Viet- 
kongo ‘valdžia’ stengiasi 
tuos rinkimus nustumti į ne
žinomą ateitį, kad galėtų už
grobti kuo daugiausia pietie
čių teritorijos. Iš antros pu
sės, Vietkongui jokių rinki
mų nereikia. Tai tik muilo 
burbulo pūtimas viešajai pa
saulio nuomonei sukvailinti. 
Jeigu rinkimai ir įvyktų, tad 
Vietkong vis tiek pralai
mėtų.

Gi kiek tai liečia karo pa
liaubų nuostatų pažeidimus, 
šiauriečiai yra atsakingi 
75%, kai tuo tarpu pietie
čius galima apkaltinti 25% 
pažeidimus įvykdžius’.

‘Netikiu, kad tame karo 
iškankintame krašte galėtų 
greit įsiviešpatauti taika. 
Taip pat netikiu, kad komu
nistai galėtų nugalėti pietie
čius. Gi, šiuos du absoliutiš
kai skirtingus polius sujung
ti, sudarant vieną vyriausy 
bę yra neįmanoma. Taip va
dinamų ‘koalicinių valdžių’ 
patyrimas po II Pasaulinio

Statome komunizmą 120%!

karo rytų Europoje kalba 
pats už save: komunistai vi
sur likvidavo demokratus ir 
įvedė Kremliaus padiktuo
tą visų okupuotų kraštų 
žmonių nekenčiamą komu
nistinę sistemą. Pietų Viet
namo vyriausybė šias visiš
kai netolimos praeities pa
mokas labai jau puikiai pri
simena. Belieka tik viena 
protinga išeitis: visą Vietna
mo pusiasalį padalinti į dvi 
dalis, kaip buvo padalinta 
Korėja’, baigė savo pasta
bas įžvalgus lenkas.

Taip pat ir šio mėnesio 12 
d. laidoje ‘Newsweek’, rem
damasis JAV žvalgybos tar- 
nybų duomenimis, teigė, 
kad ‘nuo sausio mėnesio 
pabaigos, po taip vad. karo 
paliaubų pasirašymo kauty
nių laukuose žuvo mažiausia 
50,000 vietnamiečių. Ir jau 
esama tam tikrų ženklų, kad 
šiauriečiai pasirengę pradė
ti naują ofenzyvą, nukreip
tą tiesiog prieš Saigoną. Bet 
nežinoma, kada tai tiksliai 
galėtų prasidėti. Kad šis ka
ras ir vėl užsiliepsnos, nėra 
jokios abejonės. Klausimas 
yra tik vienas: kada’?

Taigi, ar nepersistengė 
norvegai, Nobelio Taikos 
premijos komiteto nariai, 
skirdami taikos premijas?

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į 
UETUVA

Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną — 
grįžta 1974 m. sausio 4 dieną.

15 dienų (Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5, 
Leningrade 2, ir Helsinkyje 2 d.).

Iš BOSTONO IR NEW YORKO 
Kaina tik $696.00

VYKSTANTIEMS Iš CHICAGOS — $100.00
IR Iš CLEVELANDO — $74.00 DAUGIAU.

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į:

TRANS-AMT1C TRAVEL SERVICE
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė

IST CLASS SKILLĘD 
AUTOMATIC SCKEW 

MACHINE 
OPERATORS & SĖT UP MEN 

FOR NATIONAL ACME 
Mušt have job shop experience 
and be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance.

IST «< 2ND SHIFT 
also 

TRAINEES ACCEPTED W1TH 
MECHAN1CAL ABILITY. 

SOME OVERTIME AND ALL 
FRINGE BENEFITS. 

Phone 313-564-6373 
(85-881

Kasmet Vokietijoje įvyksta liuteronų bažnyčių tremtyje kunigų ir darbuotojų teologinio 
pasiruošimo suvažiavimas. Šiemet toks suvažiavimas įvyko Bavarijoje prie Ansabcho, ku
riam vadovavo kun. dr. Ernst'Eberhard iš Stuttgarto. Nuotraukoje šio suvažiavimo 
lietuviai dalyviai. Iš kairės: kun. J. Urzdė iš Bad Godesbergo, reikalų vedėjas Fr. 
Šlenteris iš Bremeno, kun. A. Geležinius iš Brauschweigo, Marija Kilienė iš Sindrin- 
gen, kun. A. Keleris iš Bremeno, K. Klumbys iš Hamburgo, kun. W. Hirschmann - 
Pasaulio liuteronų gen. sekr. V. Vokietijai, kun. Klumbys iš Bamtrup ir Vasario 16 
gimnazijos mokytojas Fr. Skėrys.

MODEL MAKERS
Will makes prototype metai & plastic component for multi-component 
devices. Kndvvledge of all machine shop and equipment preferred. 5 
years experience in tool & die shop or sample shop experience. Journey
man card is not a requirement.

Call R. Skoglund

ESSEX INTERNATIONAL 
313-571-8000v ext. 413

6233 Concord Avė. Detroit, Mich. 48211
Equal Opportunity Employer

(84-90)

KVIEČIAME TALKONI
Dirva maloniai prašo Jus surasti nors vieną naują prenumeratorių, kad ga

lima būtų išlaikyti nemažėjančią Dirvos skaitytojų šeimą ir nereiktų kelti prenu
meratos kainos.

Paraginkite savo draugus bei pažįstamus, arba užprenumeruokite jiems Dirvą 
kaip kalėdinę dovaną.

Metinė Dirvos prenumerata 13 dol. Studentams, gyvenantiems prie univer
sitetų, metinė prenumeratos kaina tik 6 dol. 50 c.

----------------------------------------- ATKIRPTI -----------------------------------------

Užsakau naują DIRVOS prenumeratą kaip kalėdinę dovaną. Laikraštį siuntinėti;

Vardas ir pavardė ....................................................................................................... .

Adresas.............................................................................................. ................................

Laikraštį užsakė........................... . ....................................................................................

Siunčiu už prenumeratą $................

(Parašas)
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Trisdešimt trečiajam Amerikos
Lietuviu Tarybos suvažiavimui
Šį savaitgalį Chicagoje, 

Sheraton-Midvvay Motor Inn 
patalpose, įvyksta metinis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas. Tai bus tris
dešimt trečiasis kartas, ka
da kasmet suvažiavę akty
vieji šios bendrinės lietuvių 
politinės organizacijos veikė 
jai ir skyrių atstovai atliks 
statutinius formalumus - iš
klausys ir pareikš savo nuo
monę dėl vadovybės pateik
tų ataskaitinių veiklos pra
nešimų, perrinks naują va
dovybę ir, vispusiškai ap
svarstę esamą tarptautinės 
politikos būklę,. nusmaigs- 
tys artimosios ALT veiklos 
gaires, pagal kurias aktyvio
ji mūsų išeivija, susispietu
si Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bus kviečiama 
ir skatinama įsijungti į Ame
rikos Lietuvių Tarybos dar
bą. Šia proga turime paste
bėti, kad šiomis dienomis į 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
įsijungė dvi išeivijos gyveni
me aktyviai pasireiškusios, 
bet ją sudarančiųjų skaičiuje 
nebuvusios organizacijos - 
tai Lietuvos Atgimimo Sąjų- 
dis ir Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjunga.

Šiame krašte lietuvių or
ganizacinis veikimas turi gi
lias šaknis. Jis prasidėjo, ga
lima sakyti, su pirmųjų atei
vių kūrimusi praėjusiame 
šimtmetyje. Greta parapijų, 
labdaros bei šalpos ir vad. 
apšvietos draugijų, ėmė 
steigtis politinės bei ideolo
ginės organizacijos, atitikda- 
mos sroviškai politinį šako- 
jimąsi besikuriančioje ir jau 
atsikūrusioje Lietuvoje. 
Aštrus ir kampuotas srovi
nis reiškimasis išeivijoje 
būdavo suprantams ramiais 
laikais, kad paskiros sro
vės, tarpusavy varžydamo- 
si, stengėsi įsigyti platesnį 
užnugarį, ir tuo pačiu turėti 
daugiau įtakos išeivijos gy. 
venime. Tačiau, kada iškil
davo reikalas pamiršti vidu
jinę nesantaiką ir sutelkti
nėmis pastangomis bei su 
neštiniais ištekliais gelbėti 
tai, kas galima ir būtina, 
išeivija parodė nuostabų vie
ningumą. Apie tai byloja mi
lijono parašų susirinkimas 
peticijai, reikalaujančiai tei
sės lietuviams atkurti nepri
klausomą Lietuvą po II-jo 
Pasaulinio karo. Po jos sekė 
visokeriopa parama Lietu
vai nepriklausomybės kovų 
metu ir vėliau sekusiame lai
kotarpyje ir pan.

Sovietinei Rusijai dar kar
tą okupavus Lietuvą, dar 
kartą iškilo reikalas išeivijai 
apsijungti ir daryti visa, kas 
tik jai prieinama, kad pasau
lis, o pirmoje eilėje JAV vy
riausybė, pasmerktų smurtu 
įvykdytą Lietuvos agresiją. 
Tuo tikslu 1940 m; rugpiū
čio 9-10 d.d. William Penn 
viešbuty, Pittsburghe, deši
niosios srovės iniciatyva, bu
vo įsteigta. Lietuvos Gelbė
jimo Tarybą, į kurią netru
kus įsijungė ir tautininkai 

su sandariečiais, o po kiek 
laiko juos pasekė kiti, ir kuri 
vėliau buvo pavadinta Ame
rikos Lietuvių Taryba. Pa
laipsniui susiformavo orga
nizacinė ALT struktūra ir 
po spontaniškos pradžios iš
ryškėjo jos tikslai.

Savo struktūra ALT yra 
atvira kiekvienai organizaci
jai, pasiryžusiai įsijungti j 
Lietuvos laisvinimo darbą, 
nes ji, kaip statutas numato, 
susidaro iš atstovų tų Ame
rikos lietuvių organizacijų, 
kurios pirmoje eilėje yra lo
jalios JAValstybėms. Stovi 
už nepriklausomos demokra
tinės Lietuvos Respublikos 
atstatymą, pripažįsta de
mokratinius principus ir 
juos vykdo gyvenime. Jos 
narių sudėtin įeina po 7 at
stovus nuo centralizuotų 
ideologinių organizacijų ir 
po 3 atstovus nuo centrali
zuotų kultūros bei labdaros 
organizacijų.

Kiekviena organizacija į 
ją gali įstoti arba iš jos pasi
traukti pati savo apsispren
dimu. Apsisprendusi įstoti, 
kreipiasi į ALT valdybą, ku
ri ją priima, o priėmimo at
veju ji tuojau paskiria į ALT 
savo atstovus. Per trisde
šimt trejis metus Ameri
kos Lietuvių Taryba savo 
sudėtin apjungė kuone vi
sas didesniąsias mūsų Ame
rikos lietuvių ideologines, 
kultūrines bei labdaros orga
nizacijas. Jeigu kurios ry
šiai su ALT kurį laiką ir bu
vo nutrūkę, tai buvo atsiti
kę svarbiausia tik pažiūroms 
dėl veikimo taktikos išsi
skyrus, bet ne dėl nepritari
mo užsibrėžtiems tikslams.

ALT tikslai apima daly
kus, kurie yra ne tik priimti
ni, bet ir siektini tiek 
kiekvienam sąmoningam iš
eivijos lietuviui, tiek jo pa
sirinktai organizacijai. Štai 
jie, kaip tai nusako ALT sta
tutas: 1) Jungti visas Ameri
kos lietuvių demokratines 
jėgas bendram tikslui -- rem
ti, palaikyti ir skleisti pagrin
dinius demokratybės dės
nius lietuvių tarpe; ginti ir 
saugoti JAV nepriklausomy
bę, garbę ir demokratinę 
santvarką; remti ir palaikyti 
visų tautų -- didelių ir mažų 
- lygias teises į laisvę ir ne
priklausomą valstybinį gy 
venįmą; kovoti už pagrindi
nes žmogaus asmens teises; 
2) Skatinti Amerikos lietu
vius remti JAV pastangas, 
siekiant pastovios taikos, 
pagrįstos teisingumo, demo
kratybės ir laisvės pagrin
dais; 3). Kovoti dėl Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo jos istoriškai etnogra
finėse sienose su reikalin
gais geografiniais ir etno
grafiniais korektyvais; dėti 
visas pastangas, kad būtų 
sustabdytas lietuvių tautos 
naikinimas, trėmimai, rusifi
kacija; siekti, kad būtų iš 
vergų stovyklų grąžinti iš
tremtieji ir kalinamieji; 4) 
Teikti pagalbą Lietuvos žmo

nėms jų kovoje dėl laisvės ir 
globoti pabėgusius nuo prie
spaudos ar ištremtus jos pi
liečius; 5) Skleisti visuome
nėje teisingą informaciją 
apie Lietuvą ir ginti ją nuo 
okupantų ir priešų prasima
nymų bei šmeižtų; 6) Koo
peruoti su Lietuvos Respu
blikos įstaigomis ir Lietuvos 
piliečių susibūrimais, ku
rių tikslai atitinka ALT tiks
lus.

Išlyginus taktinius nesuta 
rimus, pranyko bendro kelio 
kliūtys ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos susilaukė platesnės 
visuomenės pritarimo bei 
paramos. Laisvai demokra
tinėje santvarkoje, kur ne
siekiama savo valios primes
ti kitiems, o susitarimo ieš
koma bendro tikslo siekian
čiu kompromisu, ALT pasto
gėje turėtų konsoliduotis vi
sos Lietuvos laisvės siekian
čios organizacijos. Tada ir 
jos pastangų vaisiai būtų tei
singiau įvertinami, tada ir 
kai kurių mūsų organizacijų 
tarpusavio santykiai apsiva
lytų nuo nenaudingos 
trinties, tada gal daugiau ga
lėtume organizuoton veiklon 
grąžintis tuos, kurie savo 
pasyvumą drįsta grįsti vado
vaujančiųjų nesutarimu ir 
nesusiklausymu. Kas pri
simena netaip tolimus pra
eities laikus ir skirtingomis 
ideologijomis besivadovau
jančių organizacijų ar drau
gijų tolerancijos stoką su vi
sais jos prasiveržimais vie
nų kitiems, tas negali nepa
stebėti, kaip darniai tos skir
tingos srovės šiandien su
telpa Amerikos Lietuvių Ta
ryboje. Ji yra bene vienin
telė bendrinė organizacija, 
praktiškai suliedinusi abiejų 
ateivių kartų žmones: seno
sios kartos suorganizuota ir 
ilgus metus vadovauta, na
tūraliai perėjusi į naujųjų 
ateivių vadovybę, tačiau 
abiejų kartų lygiai respek
tuojama, kaip ilgametis 
Amerikos lietuvių išeivijos 
politinis reprezentantas mū
sų tarpe JAV visuomenėje 
ir jos valdžios įstaigose.

Mus džiugina kiekviena 
proga, leidžianti gausiems 
mūsų skaitytojams perduo
ti tai, kas Amerikos Lietu
vių Tarybos pasiekiama sun
kioje, ilgoje ir nelygioje 
Lietuvos laisvinimo kovoje. 
Todėl sveikiname ALT va
dovybę, 33-jos suvažiavimo 
atstovus, skyrius ir ją suda
rančias organizacijas, linkė
dami jiems visiems gražiau
sios sėkmės jų siekimuose. 
Suplanuoti ateities užsimoji
mai tepalengvina okupuoto
je Tėvynėje kenčiančių ir 
nutautinimo pastangoms at- 
sispiriančių lietuvių dalią, o 
sutelktinės išeivijos pajėgos 
teartina Lietuvos laisvės at
kūrimą, tuos planus ryžtin
gai bevykdant. (ai)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS
IKI 10 DIENOS MĖNESIO,
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO
MĖNESIO PIRMOS.

WE PAY HIGHEST RATES:
7/4% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000) 
7% — 4 yr. Certificates (Min. $5,000)

Member F.S.L.I.C., Washingfon, D.C. Equal Opportunity Lender 

S ai n t 
A'jntliony
Savings

1447 S. 49th Court • Cicero, Illinois, 60650 
Phone ( 312)656-6330

Ooen Mon., 9-8; Tūes., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

ALT S-gos pirmininkė Emilija Čekienė 

pasisako aktualiais klausimais... (4)

Ar bendravimas su 
pavergta Lietuva 
kultūrinių ryšių 
prasme įmanomas?

JURGIS GLIAUDĄ

- Pasklidę po laisvojo pa
saulio didmiesčius mes pasi
jutome esą taip pat tų tirš
tai apgyventų, dideliu tem
pu judančių žmonių tik mža 
dalelė ir jų tarpe plintančios 
negerovės pradėjo liesti ir 
mus. Nepraėjo pro šalį ir da
bartinė šio krašto yda - ne. 
gerbimas bet kokio autorite
to, nors ir daugumos išrink
to.

Šioji yda bene labiausiai 
mus palietė sprendžiant 
bendravimo su kraštu klau
simą, kurį mūsų didžiosios 
organizacijos, išryškinę pa
skelbė visuomenei savo nu
tarimus. Tai VLIKas, ALT, 
LB, ALTS-ga ir kitos dar at
skirai savo seimuose pakar
totinai buvo priėmę nutari
mus, kad už privačių ribų iš
einantis santykiavimas su 
pavergtais lietuviais, yra ne 
kas kita, kaip okupanto pas
tangos įfiltruoti sovietinę 
propagandą, nukreipti dė
mesį nuo pavergtų tautų lais
vės siekių ir toms tautoms 
sudaryti klaidingą įspūdį, 
kad laisvasis pasaulis noriai 
palaiko bendravimą su joms 
sovietų primestais režimais 
ir abejingas išsilaisvinimo 
pastangoms.

Tačiau tie nutarimai lietu
vių visuomenės žiniai pa
skelbiami ir paliekami, kaip 
demokratiniam krašte ir pri
imta, kiekvieno laisvam ap
sisprendimui. 0 komunisti
nė propaganda visomis prie
monėmis be paliovos siekia 
palaužti mūsų tautinį atspa
rumą idant nutiltų mūsų bal
sai demokratiniuose kraš
tuose kalbantieji jų nenau
dai. Nenuostabu todėl, jei 
vieną ir kitą suklaidina, 
įtraukia į savo pinkles ar 
bent padaro nebyliu okupan
to atveju.

Ryšių palaikymo klausi
mą jau eilę metų svarsto vi
sa lietuvių išeivijos visuome
nė, organizacijos ir priėjo 
vieningos nuomonės, kad 
kultūriškai per tą bendravi
mą nei Lietuva mums, nei 
mes jiems nieko negalime 
duoti. Kultūriniams ryšiams 
reikia abipusiškumo, kurio 
mūsų tėvynėje nėra. Jie 
skelbia religijos laisvę, o dva
siškius į kalėjimus uždaro, 
ragina lietuvius būti patrio
tais, bet ne savo tėvynės o 

Maskvos. Okupantas visais 
būdais ir visom priemonėm 
stengiasi sunaikinti Lietu
vos tęstinumą ir pasiekti 
įjungimo į Sovietų Sąjungą 
tarptautinį pripažinimą. Va
dinamasis ‘kultūrinių’ ryšių 
palaikymas ir yra jiems da
bar viena iš prieinamiausių 
priemonių

Visuose kraštuose pasi
taiko pavienių asmenų, ku
rie jiems vieniems težino
mais, o kartais ir visai neži
nomais tikslais eina kitų pro
pagandos nurodytu keliu, ti
kėdami, kad toji ‘tiesa’ yra 
teisingiausia. Atsiranda to
kių, kurie savo iškalbingu
mu net ir kitus klaidingai 
įtikinėja. Juk nuo pardavėjų 
iškalbingumo daug priklau
so biznio pasisekimas. Čia 
Amerikoje ne tik per tele
viziją, bet ir gatvėse su
tinkame skelbiančius viso
kias naujas religijų sektas ir 
verbuojančius narius. Tas 
pat vyksta politikoj ir idėjų 
pasaulyje. Visi suranda sau 
šalininkų. Kaip gatvėse ma
tome nepaprastą žmonių 
margumą, taip įvairus yra ir 
jų dvasios pasaulis, jų gyve
nimo tikslai bei siekiai.

Demokratiniam krašte vi
si laisvai skelbia, ką tik nori, 
kai tuo tarpu Sovietų 
pavergtuose kraštuose, tiek 
žodžiu, tiek raštu skelbia 
tiktai komunistines idėjas. (Bus daugiau)

Ottaioos, Kanadoje, universitete didėja lietuvių 
profesorių skaičius. Neseniai kun. dr. Antanas Paskųs 
(kairėje) paskirtas universiteto profesoriumi, nusifo
tografavęs su seniau jau ten profesoriaujančiu prof. 
dr. Antanu Ramūnu.

JOURNEYMEN
SKILLED TRADESMEN 

ATTENTION :

ELECTRICIANS
MACHINE REPAIRMEN 

PIPEFITTERS
PAINTERS

Lear Siegler Automotive in Detroit offers ”$300 CASH” to anyone who i* 
instrumentai in the hiring of any of the above skilled tradesmen.

Know someone? Give Mr. J. Leskb a call at. 313-897-9100 and he will 
discuss the details with you . . .
This cash finders fee is open to anyone who will assist us in this program.

LEAR SIEGLER, INC.
8129 Epworth, Detroit, Michigan

An Equal Opportunity Employer
(82-88)

Tik tokią, komunistiniu me
lu persunktą propagandinę 
literatūrą kultūrinių ryšių 
priedangoj jie siunčia ir į 
laisvą pasaulį. Bet sąmonin
gos visuomenės jie nesuve- 
džioja, ji pati atskiria tiesą 
nuo melo. 0 kad mūsų gene
racijos suklaidinti jiems ne 
siseka, tai labai realiai pasi
sako dr. J. Balys:

‘Toji okupanto propagan
da neapsuks galvos mūsų 
ūikininkui, ar darbininkui, 
buvusiam mokytojui ar val
dininkui, kuriems teko bent 
metus pagyventi komunistų 
valdomoje Lietuvoje. Jie įga 
vo imunitetą visam amžiui’. 
(Naujoji Viltis, nr. 5).

Kalbant apie ryšių palai
kymą prisimena Lenino pa
sakymas: ‘Jei tikrai norite 
su mumis palaikyti kaimy
niškus santykius, tai būkite 
geri, vykdykite uždavinius, 
kuriuos mes jums skiriame, 
priešingu atveju esate 
mums nebe draugai, o mū
sų priešai.’ (Lenin, 1948 m.)

Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga savo nuomonę 
tuo klausimu pirmą kartą 
vieningai išreiškė 1963 m. S. 
Louis įvykusiam seime, pa
sisakydama prieš tokį vien
pusišką ‘kultūrinį bendra
darbiavimą’ ir tos nuomonės 
nepakeitė.
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Špionažo spąstuose (11)

Gražinkime atgal 
pabėgėlį...

Vaikščiodamas pirmyn ir 
atgal Zaicevo kabinete, Pa- 
godinas klausėsi savo drau
go pasakojimo.

- Ir tu esi tikras, kad ji 
nepasakė kas yra tas jos 
draugas.

- Tikras.
-- Ar turi nors vieną eg

zempliorių tos. ‘Sąžinės dek
laracijos’?

-- Aš jau seniai sunaiki
nau.

-- 0 kaip buvo parašytas 
originalas?

-- Ką tuo noi’i pasakyti, 
kaip buvo parašytas?

- Jei buvo parašytas ma
šinėle, -- Pagodinas parodė 
ranka į mašinėlę ant stalo, -- 
ir nepasirašytas, tai tu gali 
viską paneigti, kaip provo
kaciją, jei jie atspausdintų.

Iš kito kambario pasigir
do Zaicevo meilužės balsas:

-- Zaicevai, brangusis, ką 
tu darei Maskvoje...

Bet Zaicevas pertraukė

-- Vėliau papasakosiu, vė
liau! -- Ir atsisukęs į Pago- 
diną tęsė: -- ‘Deklaracija’ 
buvo rašyta ranka ir mano 
pasirašyta. Jei aš išsikrapš- 
tyčiau iš tos bėdos, prižadu 
daugiau niekad nebepasira- 
šinėti, kol būsiu gyvas.

-- O kur padėjai piliules?
Zaicevas pasigraibė kiše

nėse.
Palikau kitame kambary.
-- Gerai, -- pasakė Pagodi

nas, -- prie to reikalo grįši
me vėliau. Klausyk, Zaice
vai, senas mano drauge, da
lykas toks...

-- Dėl Dievo, Eugenijau, 
nustok vaikščiojęs pirmyn ir 
atgal kaip liūtas narve. At
rodytų, kad tu įmerkęs uo
degą, ne aš.

Pagodinas atsisėdo fote- 
lin.

-- Dalykas nėra toks pa
prastas, kad nenudegus pirš 
tų galima būtų išsikrapšty
ti, -- pasakė Pagodinas.

Bet Zaicevas dar nebuvo 
pasiryžęs pasiduoti.

-- Jeigu šis laiškas ne
reikšmingas, gal nieko blogo 
jei įteikčiau...

Pagodinas pamojavo laiš
ku ore.

- Tu neturi nė mažiausio 
supratimo kas darosi -- su
šuko supykęs. - Joks laiškas 
iš Amerikos skirtas Le- 
winteriui nėra nekaltas. 
Reikia viską šaltai išnagri
nėti. Iš to ką mes žinome, 
amerikiečiai neturi jokio no
ro susirišti su Lewinteriu. 
Jie neturi jokio noro jam ra
šyti laiškų. Jie tik nori pri
versti mus tikėti, kad jie ban
do įteikti jam laišką.

Pirmą kartą Zaicevo veide 
pasirodė baimės išraiška.

- Aš esu šachmatų žaidi
mo profesionalas, bet nesu
prantu šito žaidimo stiliaus, 
- pasakė jis. -- Viena ką aš 
žniau, Eugenijau, aš bijau, 
bijau iki kaulų.

Abu palaukė, kol baimė 
atslūgs. Zaicevas prisipylė 
stiklą whisky ir išgėrė vienu 
gurkšniu.

- Eugenijau, mano drau
ge, gal aš blogai darau mai- 
šydamasis į šią istoriją. Gal 
tu galėtum užmiršti, vardan 
mūsų senos draugystės, už
miršti, kad šiandien buvai 
čia atėjęs?

-- Ir ką tu darysi?
-- Aš padarysiu ką ameri

kiečiai prašo, įteiksiu laišką 
Lewinteriui.

-- Zaicevai, nekaltas kvai
ly, ar tu nematai iki kokio 
laipsnio esi naivus. Ir tu ma
nai, kad amerikiečiai bus pa
tenkinti tavo patarnavimu? 
Jei tu įteiksi laišką, tai tik 
duosi jiems progą į tave stip
riau įsikabinti. Kitą kartą jie 
tave šantažuos su ‘Deklara
cija’ ir faktu, kad tu įteikei 
laišką. Jie tau atsiųs Švei
carijos banko knygutę su 
50,000 dol. ir grasins ati
dengti vyriausybei. Tu būsi 
amerikiečių šnipas. Pradžioj 
jie tavęs prašys tik mažus 
niekniekius. Paskui pareika
laus daugiau. Jie reikalaus 
verbuoti kitus agentus, šan
tažuoti partijos oficialius as
menis. Kas gali pasakyti kur 
tai baigsis? Mano vargše 
Zaicevai, aš žinau apie ką kai 
bu, nes mes iš savo pusės 
panašiai darome Amerikoje. 
Ką tu manai aš dariau sėdė
damas New Yorke keletą 
metų? Skaičiau New York 
Times? Atėjo laikas, Zaice
vai, tau pasidaryti subren
dusiu.

-- Bet je jie atspausdins 
‘Deklaraciją’, tai bus galas 
mano karjerai

- Bet aš žinau kas tavęs 
laukia, jei tu tapsi amerikie
čių agentu. Tikėk, Zaicevai, 
aš myliu tave kaip brolį ir 
tą patį aš pasakyčiau savo 
broliui...

Iš gretimo kambario stai
ga pasigirdo skausmingas 
vaitojimas:

-- Zaic... Zaic... Zaic...
Pagodinas ir Zaicevas me

tėsi į kitą kambarį. Zaicevo 
meilužė daužėsi ant grindų 
gaudydama orą. Paskui ji 
nustojo kvėpuoti ir mirė.

***
-- Kodėl tu išspausdinai 

Zaicevo ‘Deklaraciją’? -- pa
klausė Sarah Diamondo.

- Tai priklausė ne nuo ma
nęs vieno.Buvo kiti asme
nys įvelti šion istorijon ir 
reikėjo atspausdinti ‘Dekla
raciją’, kad patvirtinus tezę, 
pagal kurią žmogžudystė 
buvo sugalvota pačių rusų, 
Zaicevo diskreditavimui.

- Ir kas atsitiko su Zaice
vu? Ar jie jį irgi nužudė?

- Ne. Zaicevą.uždarė į psi
chiatrinę ligoninę netoli Le
ningrado, tai viskas. Aš tau 
sakau, kad tai viskas. Dabar 
ten taip elgiasi su intelektu
alais disidentais: juos užda
ro į psichiatrinę ligoninę kai 
tik nutolsta nuo partijos lini
jos.

-- Tai aš nunuodijau tą 
merginą, -- sudejavo Sarah.

-- Tu jos nenuonuodijai. 
Tai tik baisus akcidentas, tai 
akcidentas...

- Bet jei ne ji, tai tas pi
liules turėjo nuryti Lewinte- 
ris.

-- Mes buvome apskaičia
vę, kad sovietų kontražalgy- 
bos specialistai suras, kad 
piliulės nuodingos. Mes no
rėjome, kad jie tai surastų. 
Mes norėjome kad jie 
galvotų, kad mes norime nu
žudyti Lewinterį.

- Viešpatie, iš kur jūs iš
traukėte panašų planą? - pa
klausė Sarah. - Ir už tai ga
vai pakėlimą pareigose.

- Taip, aš dabar operaci
jų skyriaus viršininkas.

**♦

Pagodinas aplankė Zaice
vą beprotnamy. Pradžioj 
kalbėjosi apie šį bei tą. Pas
kui jis paklausė:

-- Pasakyk man, Zaicevai, 
ar čia yra tikrų ligonių.

Tai buvo drąsus klausi
mas, nes tuo jis neigė psi
chiatrinės ligoninės tikrąją 
užduotį.

- Gal tik keletą, -- pasa
kė Zaicevas ranka perbrauk
damas plaukus.

Ir pirmą kartą Pagodinas 
pastebėjo, kad jo ranka dre
bėjo.

- Bet didžiuma pensionie- 
rių čia yra sveiki. Tu atsi
meni tą tipą, kurį sutikai 
mano vasarvietėj ir kuris pa
sirašė peticiją už Axelro- 
dą, atspausdindamas ją New 
York Times laikraštyje?

- Antonov Ovsenko?
-- Taip. Tas pats. Jis irgi 

čia.
Zaicevas dar išvardino 

jam kitus mokslininkus, ra
šytojus, baleto impresario, 
visi jie buvo uždaryti be
protnamy. - Anas astrofizi
kas čia atvyko tuoj po ma
nęs. Jie net nieko nepasiun
tė į namus jo areštuoti. Pa
prasčiausiai paskambino te
lefonu įsakydami pasiimti 
porą baltinių ir prisistatyti 
į Liubianką. Tai tikras įžei
dimas, jie taip tikri savimi. 
Jokių vidurnakčio beldimosi 
į duris, kaip anais senais lai
kais, vien tik telefonu pa- 
skambinimas. Ir jis prisista
tė.

-- O ką jis galėjo daryti?
-Jis galėjo pabėgti. Aš 

girdėjau, kad pietuose yra 
žmonių, kurie už 5000 
rublių- 
perveža į Turkiją.

-- Tai kodėl tu neban
dei, jei esi toks drąsuolis?

-- Aš neturiu ištvermės 
ilgoms kelionėms, -- atsakė 
Zaicevas. -- Ir pagaliau, 
apie tai sužinojau tik čia.

Pagodinas po trumpos ty
los paklausė:

-- Ir kodėl tu jos nesulai
kei?

-- Aš pradžioje galvo
jau .. -- pradėjo Zaicevas, 
-- bet turbūt nesulaikiau 
vien dėl to, kad ji buvo mėgė
ja. Ar tu supranti tai? Ne, aš 
matau, kad ne. Et, palikim 
tą istoriją. Pasakyk ką nors 
kitą, Eugenijau. Ko ameri
kiečiai tikėjosi nužudydami 
Lewinterį?

Pagodinas parodė žestu į 
sanitarą:

-- Ar jis mus gali girdėti?
-- Tai jokios reikšmės. Jis 

irgi yra kvailys kaip ir kiti. 
Jis neturi net trijų šimtų 
žodžių savo žodyne.

-- Gerai, -- Pagodinas pa
silenkė į priekį. -- Galimas 
dalykas, kad amerikiečiai re
agavo kaip į tikrą pabėgė
lį ir norėjo sukliudyti Le- 
winteriui išduoti visas pas
laptis. Galimas dalykas, kad 
jie norėjo pagrasinti ki
tiems, kad nebėgtų. Bet 
taip pat galimas dalykas, 
kad amerikiečiai norėjo įti
kinti mus, jog Lewinteris 
tikras išdavikas, įtikinti mus 
kad jo informacijos tikros. 
Tokiu atveju jis būtų apsi
metėlis. Arba amerikiečiai 
bandė mus įtikinti, kad jis 
yra autentiškas pabėgėlis ir 
žinant, kad mes sužinosi
me, kad jie stengiasi mus įti
kinti, kad jis autentiškas 
pabėgėlis, mes palaikysime 
jį apsimetėliu. Tai reiš
kia, kad jie norėjo, kad mes 
galvotumėm, kad jis yra ap
simetėlis ir jo informacijos 
nieko vertos

-- Aš matau, kad reikalas 
dar taip lengvai neišsi
sprendė, -- pastebėjo Zaice
vas. - Ir kuris aiškinimas 
yra tikriausias?

-- Avksentevas įsitikinęs, 
kad amerikiečiai reagavo 
kaip į tikrą išdavystę.

-- Imdamas pagrindan 
bandymą nužudyti?

-- Remdamasis tuo ir ki
tais ženklais.

-- Kas patvirtina, kad Le- 
winterio informacijos tik
ros.

-- Taip, tas patvirtina jo 
informacijas.

Po trumpos tylos Zaice
vas vėl paklausė:

-- Bet tu nesi tos nuomo
nės?

-- Teisingai, aš nepritariu 
tam.

-Kodėl?
-- Dėl to... kad į visą šį 

reikalą pirštus įkišęs tūlas 
Diamond, kuris mėgsta šio 
žanro operacijas. Jis yra ga
bus praleisti metus, ruoš
damas iki smulkmenų kaip 
šią operaciją, kad infor
macijos būtų priimtos už 
tikrą pinigą. Su žmogžudys
te jie norėjo mus įtikinti, 
kad mes laikytumėme Le- 
winterį tuo kuo jis dedasi.

-- Kas reiškia, kad jis yra 
apsimetėlis.

-- Taip, Lewinteris yra ga
limas apsimetėlis.

-- Ir tu pasakei tai 
Avksentevui? Ar tu jį įtiki
nai, kad Lewinteris apsime
tėlis.

Pagodinas sekundę paty
lėjo.

-- Ne.
-- Kodėl.

Dėl to, kad pats nesu 
tikras.

-- Klausyk, Eugenijau, 
būkim atviri.

-- Atvirai pasakius, -- tę
sė Pagodinas, -- aš esu keb
lioje padėtyje. Aš pats nuo 
pradžios visą laiką tvirtinau, 
kad jis yra autentiškas pa
bėgėlis. Po pakėlimo parei
gose aš nenorėčiau grįžti 
atgal ir...

-- Kokio pakėlimo? Ar tu
riu tave pasveikinti?

-- Dabar esu paskirtas Va
karų direkcijos viršininko 

pavaduotoju ir dirbu su 
Avksentijaus ekipa.

Avksenijaus biure vyko 
pasitarimas Lewinterio rei
kalu.

-- Mes turime sudaryti 
specialią grupę darbams, 
kad sužinotos trajektorijos 
būtų mums naudingos. Mes 
turime įtikinti amerikiečius, 
kad netikime Lewinteriu.

-- Tam, kad amerikiečiai 
nepakeistų savo trajektori
jų planų, -- pasakė Savinko- 
vas.

KALĖDINĖS DOVANOS
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlo

me labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus 
naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.
KALĖDINIS 1973.

314. jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžia
ga, 3 jardai stora crimplene medžiaga moteriškam 
kostiumėliui, arba moteriškam paltui, vyriški nai
loniniai marškiniai, arba bliuskutė, vyriškas arba 
moteriškas labai geros rūšies megztinis. 1 vilnonė 
gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 2 p. 
vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių ko
jinių, 2 jardai crimplene medžiaga suknelei, arba 1 
sv. vilnonių mezgimui siūlų, 1 sv. šokoladinių sal
dainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. Kaina su įskai
čiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — 
$140.00.

Maisto siuntinius sudarome sulyg pareikalavi
mų. Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį siū
lome šiuos dalykus.

3'4 jardo labai gera angliška kostiuminė
medžiaga ...........................................$45.00

Stora su ornamentais crimplene medžiaga
1 jardas .......................................... $ 6.00

Crimplene medžiaga, suknelėms, 1 jardas $ 5.50 
Nailoninis kailis moteriškam paltui .......$33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui .......$54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga .......$36.00
Vilnonė gėlėta skarelė ............................ $ 8.00
Komplektas mot. nailoninių apatinių ....$ 9.00
Perukai, įvairių spalvų.......................   $30.00
Nailoniniai marškiniai .....................  $ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai ...........$19.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 

televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame 
pinigus dėl tokių prekių, kurias negalima iš čia 
pasiųsti.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Telef. 01 739 8734.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pi
nigais į Lietuvą arba kitas šalis.

•s

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. \VESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
M V" v V

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

o

-- Visai teisingai -- tarė Pa
godinas. -- Jei jie žinos, kad 
tikime jų trajektorijoms, jas 
pakeis. Tad mes turime Wa- 
shingtonui parodyti, kad 
mes netikime Lewinteriu ir 
įtariame jį esant infiltruotu 
agentu. Gal bųt galėtume 
mes... -- paskui pakratė gal
vą. -- ‘Ne, ne tai bus per
daug aišku.

Savinkov ir Dubenko bu
vo paskendę galvojime.

-- Aš siūlyčiau, -- pasakė 
Pagodinas, - paprasčiausiai 
Lewinterį jiems atgal grąžin. 
ti.

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 sayo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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AR SVEIKA GYVENTI ŠALTAI?
Artimų Rytų karas su

krėtė Jungtines Amerikos 
Valstybes sukeldamas taip 
vadinamą energijos krizę. 
Šios krizės įtakoje Jungti
nių Amerikos Valstybių pre
zidentas kreipėsi į krašto 
gyventojus prašydamas ma
žinti energijos naudojimą. 
Jis konkrečiai, siūlė žiemos 
metu sumažinti gyvenamų 
kambarių temperatūrą iki 
65-68 laipsnių. Ta proga jis 
paminėjo, kad jo asmeninis 
gydytojas tvirtina, jog tokio
je žemoje kambario tempe- 
rabūroje gyventi yra svei
kiau negu mūsų įprastoje 
74 F laipsnių temperatūro
je. Kyla klausimas kiek 
šiame teigime yra tiesos?

Darant bandymus su kai 
kuriais gyviais yra nustaty-

Saliamono Antanaičio 
netekus stepas vykinus

Vasario 16 gimnazijos mokytojas Saliamonas Antanaitis 
Joniniu šventės metu mokinių apvainikuotas ąžuolo lapų 
vainiku. H. Motgabienės nuotrauka

Saliamonas Antanaitis, ži
nomas gimnazijos mokyto
jas, švietėjas, visuomeni
ninkas, š.m. spalio 15 d., va
kare, netikėtai buvo užmuš
tas automobilio, netoli savo 
gyvenvietės, Huettenfelde, 
vadinamoje Romuvoje. Čia 
jis gyveno nuošalioje ir tam
sioje gatvelėje, kur vaka
rais ir naktimis pavojinga 
vaikščioti, nes neatsargūs 
automobilistai nesiskaito su 
žmonių gyvybėmis. Maž
daug prieš 10 m. Huetten
felde buvo automobilisto su
žalota ir dr. J. Deveikė, kuri 
ilgokai gydėsi nuo katastro
fos pasėkų. Šiuo atžvilgiu 
Huettenfeldas nėra lietu
viams laimingas.

Atsimenu, prieš penketą 
metų, buvau S. Antanaitį 
prašęs smulkesnių biografi
nių žinių, nes norėjau apie 
jį parašyti 75 m. amžiaus pro
ga. Deja, iš kuklumo ar dėl 
kitų priežasčių jis man savo 
autobiografijos neparuošė, 
sakydamas, kad dar ne 
laikas apie jį rašyti. Tikė
jaus apie jį plačiau parašyti 
1974 m. sausio mėn. kada 
jis būtų šventęs 80 m. am
žiaus sukaktį. Deja, jis tos 
laimingos dienos nebesulau
kė. Todėl šis mano straips
nis apie S. Antanaitį bus ne 
tiek biografinis, o labiau etiu- 
dinis.

Saliamonas Antanaitis, gi
męs 1894 m. skusio 12 d., 
Suodžių kaime, Šakių apskr.

DR. D. DEGESYS
ta, kad aplinkos temperatū
ra daro įtaką į tų gyvių 
sveikatingumą bei jų gyve
nimo ilgį. Žuvys gyvenan
čios šaltam vandenyje ne 
tik.kad auga greičiau, bet ir 
sensta lėčiau. Kai kurių žu
vų amžius dvigubai pailgė
ja sumažinus jų aplinkos 
vandens temperatūrą tik 5C 
laipsniais. Mažyčiai jūros 
gyvūnėliai, rotifers, kurių 
normalus amžius yra 18 
dienų, išgyvena 34 dienas, 
jeigu jie yra laikomi 10 C 
laipsnių šaltesniame van
denyje. Tokie rotifers gali 
išgyventi net iki 55 dienų, 
jeigu dar be šalto vandens 
jie gauna tik pusę jiems 

išaugo ir subrendo tautinio 
atgimimo laikotarpyje, išgy
veno nepriklausomybės lai
kų renesansą, II pasaulinio 
karo ir okupacijų tragediją 
ir tremties vargus. Jis, su
valkietiškai atsparios lietu
viškos šeimos vaikas, ro
mantiškai veržėsi į mokslą 
šviesą ir tiesą. Baigęs Vil
niaus gimnaziją 1915 m., jis 
nepasitenkino vidutinio inte
ligento duona, bet išvyko į 
Vakarus studijuoti matema
tikos ir fizikos mokslų. Su 
lietuvišku atkaklumu ir 
darbštumu jis studijavo Ka
raliaučiuje, Leipcige ir Fri
burge (Šveicarijoje). Savo 
studijas apvainikavęs uni
versiteto diplomu, jis tęsė to
liau savo mėgstamą mokyto
jo darbą.

Labai jaunas, vos 22 m.- 
pradėjęs pedagoginį .darbą 
1916 m. Kauno ‘Saulės’ gim
nazijoje, velionis 55 metus 
paaukojo lietuviškajai gim
nazijai, savajam mokslui. 
Jis buvo kurį laiką Jurbar
ko gimnazijos direktorius, 
vėliau Panevėžio ir Šiaulių 
mokytojų seminarijų, Aly
taus ir Ukmergės gimnazi
jų mokytojas nuo 1924 iki 
1944 m. Tremtyje jis taip 
pat visą savo energiją pasky
rė švietimui. Jis čia buvo 
Ansbacho ir Eichstetto-Reb- 
dorfo gimnazijų mokytojas, 
Muencheno lietuvių gimna-

(Nukelta į 7 psl.) 

įprasto maisto kiekio. Reiš
kia, kai kuriems jūros gy
viams sumažintas maisto kie
kis ir šalta gyvenamoji ap
linka prailgina jų gyvenimą. 
Šita taisyklė galioja ir šilta
kraujams gyviams pavyz
džiui pelėms ir žiurkėms. 
Šaltai laikomos ir mažiau 
šeriamos žiurkės ir pelės 
sensta lėčiau ir gyvena il
giau. Tokia gyvenimo disci
plina, reikia manyti, prisidė
tų ir prie žmogaus sveikatos 
palaikymo bei senėjimo pro
ceso sulėtinimo, jeigu mums 
patiktų šaltoje lovoje mie
goti, šaltuose kambariuose 
gyventi ir valgyti tik pusę 
to, ką šiuo metu suvalgome. 
Jeigu mes būtumėm pri
pratę prie tokių gyvenimo 
sąlygų palaipsniui, tai jos 
būtų priimtinos.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių gyventojai yra įpratę 
prie pastovios apie 75% 
laipsnių kambario tempera
tūros, todėl staigus gyvena- 
moj aplinkoj temperatūros 
sumažinimas iki 65 F laips
nių gali neigiamai paveikti 
kai kuriuos, mažiau atspa
rius, individus. Sveikiems, 
jauniems ir atspariems žmo
nėms šaltesnė aplinka ne tik 
kad nepakenks, bet reikia 
manyti ir prisidės prie jų 
sveikatingumo palaikymo, 
bet seni žmonės, maži vai
kai ir ligoniai žemą aplin
kos temperatūrą blogai pa
kelia.

Šaltoje aplinkoje senas 
žmogus per odos paviršių 
nustoja daug šiluminės ener
gijos. Senų žmonių kraujo 
cirkuliacija dėl sukalkėjusių 
kraujo indų yra kur kas blo
gesnė negu jaunų, ir kraujo 
pritekėjimas prie odos pa
viršiaus pas senus žmones 
būna sumažėjęs. Todėl se
ni žmonės šaltį greičiau pa
jaučia. Be to, senų žmo
nių kūno medžiagų apykai
ta yra lėtesnė ir šiluminių 
kalorijų gamyba yra mažes
nė. Pas senus žmones šalto
je aplinkoje dažniau suser
ga kvėpavimo takų, reuma
to ir kitomis ligomis.

Maži vaikai šalčio nepake
lia dėl kitų priežasčių. Ma
žo vaiko kūno paviršiaus 
plotas yra didesnis už suau
gusio, turint galvoje vaiko ir 
suaugusio žmogaus kūno 
svorio santykį. Suaugęs 
žmogus, normalios kūno tem
peratūros išlaikymui vienam 
kvadratiniam kūno odos pa
viršiaus metrui, suvartoja 
apie 35 iki 40 kalorijų per va
landą; tuo tarpu mažas vai
kas tokiam pat odos plotui 
suvartoja 50 kalorijų. Savai
me aišku, kad tokiam padi
dintam šiluminių kalorijų 
eikvojimui reikia turėti ir 
padidintą organizmo me
džiagų apykaitą. Už tad vai
ko širdis normaliose sąly
gose plaka apie 120-160 kar
tų ir jo kvėpavimas siekia 
apie 40 kartų per minutę, 
kas reiškia kad mažas vai
kas normaliai kvėpuoja du 
kart dažniau ir jo širdis pla
ka du kart greičiau negu 
suaugusio žmogaus. Šitokia 
padidinta vaiko organizmo 
energijos gamyba yra rei
kalinga ne tik kūno norma
liai temperatūrai išlaikyti, 
bet ir jo augimui bei jo ap
saugai nuo įvairių ligų. Per- 
didelis energijos kiekio eik
vojimas kūno paviršiaus 
temperatūrai išlaikyti su
mažina ir taip jau nelabai 
dideles vaiko energijos at
sargas kitom gyvybinėm or
ganizmo funkcijom atlikti.

Taigi, šalta aplinkos tem
peratūra nėra visiems nau
dinga.

Kompozitorius Bronius Budriūnas įteikia plokštelę ‘Tėviškės Namai' Daktarų sim
foninio orkestro pirmininkui dr. Jonui Kregždei. L. Kanto nuotrauka

BRONIAUS BUDRIŪNO KŪRINIŲ 
PLOKŠTELĖ TĖVIŠKĖS NAMAI’

Gražus paprotys viešai 
pristatyti ne tik naujas kny
gas, bet ir kitus į pasaulį iš
leidžiamus meno kūrinius. 
Šia proga minime naują mu
zikos plokštelę, vertingą žo
diniu ir muzikiniu turiniu bei 
jų išpildymu.

Kūryba -- sąvoka labai 
subtili ir drauge plačios, 
sunkiai nusakomos reikšmės 
Muzikos kūryboj yra melo
dijų ir žodžių autoriai, šio 
junginio išpildytojai ir ... pri
ėmėjai. Visi, galima sakyti, 
kuria ir perkuria, savaip iš
gyvendami, įvairiais niuan
sais savan pasaulin priim
dami.

Skeptikams turiu primiiT 
ti, naują plokštelę visą iš
klausiau, į ją įsigilinau ir čia 
ateinu ne išgirti, o pasi
džiaugti. Pirmiausia, šį lap

kričio trečios vakarą džiau
giuosi naujos muzikinės 
plokštelės priėmėjais, kurie

BALYS AUGINĄS

GELTONOS 
ĮKAPĖS
LAIKAS geltina žolę.
Laikas krečia vaisiu nuo medžio. 
Kai žvelgiu į nugeltusj tolį — 
Upės — kaip sidabrinės vadžios. 
Ištemptos per nuplikusį lauką------

Gluosnis serga geltlige
Ir laukia
Migdančio piršto šalnos------
Žemė Įkapių rūbuos.
Senatvės raukšlėtuos delnuos----------

Vėjo sūpuoklėse — 
Skrendantys medžiai — — 
Rieda dardėdami debesys, 
Sėda Į daubą dangus------
Žiūri i bėgančią erdvę 
Bežadžiai
Laukai ir stebisi:
Gelsta ir vysta žmogus----------

Po juodo debesio lopiniu 
Kraujuoja vėjo
Nuplaktas šermukšnis------
Džiaukis kiekvienu
Trupančio laiko trupiniu: 
Išsivadėjo

Vyšnių vynas
Dužliam inde----------

■ ALE RŪTA

gausūs, nuoširdūs, entuzias 
tingi ir žada atvirą dėmesį 
ne vien šiam muzikos kūri
niui, bet ir kitoms muzikos, 
meno ir literatūros apraiš
koms, kurios ateity, iš mei
lės mūsų gimtajam kraštui, 
per kūrybinę kančią, iškils 
ir pasirodys. Priimdami jūs 
irgi degate tame kūrybos ir 
meilės lauže, kuriam neuž 
gęstant, niekada neužgęsta 
kad ir mažos, kad slopina
mos tautos.

Turiu pasidžiaugt šios 
plokštelės leidėjais ir joje 
skambančiu kūrinių išpildy- 
tojais: tai Los Angeles Šv. 
Kazimiero Parapijos choras, 
kurio dirigentu yra komp. 
Bronius Budriūnas. Įrekor- 
davimą ir visą technikinę 
išleidimo dalį tvarkė filmi 
nė bendrovė ‘Gintaras’, Hol- 

lywoode, kurią veda Paulius 
Jasiukonis.

Šv. Kazimiero Parapijos 
choras virš dvidešimt metų 
gražiai gieda prelato kun. 
Jono Kučingio sumaniai va- 
dovaujamoj ir lietuviškai 
išpuoštoj bažnyčioj. Chor
vedžiais yra buvę B. Star- 
kienė, a.a. J. Ąžuolaitis, mu
zikai A. Skridulis, VI. Bal
trušaitis; bet ilgiausiai jam 
vadovavo ir gerai išlavino 
komp. B. Budriūnas. Choro 
pirmininkais yra buvę įvai
rūs šaunūs vyrai iš pačių 
choristų gal ilgiausius me
tus pirmininkavo Algis Rau- 
linaitis; paskutinis pirminin
kas A. Polikaitis, o šios 
plokštelės pristatymo vaka
ro šeimininkas - Fredas 
Prišmantas. Choras gana 
disciplinuotas, sugebąs duo
ti gražių religinės ir pasauli
nės muzikos koncertų, daly
vavęs Dainų Šventėse; cho
ro intensyvų darbą pavaiz
duoja vien tas faktas, kad 
vienais metais yra išpildęs 
net keturias kantatas. Dau
geliu atvejų choras, diriguo
jant B.Budriūnui, yra pasi
rodęs svetimtaučiams.

Šioje choro plokštelėje 
išpildomiems muzikos kūri
niams dirigavo pats kompo 
zitorius B. Budriūnas, akom
panavo Raimonda Apeikytė, 
solistai: Birutė Dabšienė ir 
Rimtautas Dabšys ir Long 
Beach ir Orange County 
Daktarų Simfoninis orkest
ras.

(Čia norėčiau padaryti 
pastabą daugeliui losange- 
liečių, programų pranešinė- 
tojų, kad epitetai ‘Mūsų 
žavioji akompaniatorė Rai
monda’, ar mūsų Rimtau
tas, ar musų gražioji solis
tė Birutė’ jau seniai nebe- 
vartotini, nes Raimonda 
Apeikytė yra tikra meninin
kė pianistė, ji visų, ne tik 
mūsų; ir Birutė Dabšienė 
jau verta dėmesio kaip dai
nininkė apskritai, ir Rimtau- 
tasDabšys gali būti ne vien 
mūsų, ne vien parapijos 
žvaigžde... Meno ar muzi
kos išpildytojų tarpe neturė
tų būti jaunų, nei senų, ža
vių, gražių ar kitokių; yra 
tik svarbu, kaip jie atlieka 
kūrinį, ir tik apie tai reikia 
kalbėti. Tikiuosi, kad kai mu 
zikai vertins šią plokštelę, 
ir apie juos atsilieps atitin
kamai, kaip dera apie rim
tus muzikos interpretato
rius.)

Be autorių (žodžio ir muzi
kos), žinoma, nebūtų nei per 
tiekėjų, nei mes turėtume

(Nukelta į 6 psl.)
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TĖVIŠKĖS NAMAI ...

(Atkelta iš 5 psl.) 
ką priimti ir kuo pasidžiaug
ti.

Nauja plokštelė ‘Tėviškės 
Namai’ yra kompozitoriaus 
ir dirigento Broniaus Bud
riūno kūrinys. Vienoje pu
sėje įrekorduota ištisa B. 
Budriūno kantata ‘Tėviškės 
Namai’, poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžiais. Kan
tata parašyta trečiai Dainų 
Šventei, 1966 m., premijuo
ta ir visur turėjusi didelį pa
sisekimą. Kantatos yra ke
turios dalys: 1. Iš visų kelių 
keleiviai grižta, 2. Namai pa 
vasariu pražydę, 3. 0 Tėvy
ne, ir 4. Fuga ir finalas. Ant
roje plokštelės pusėj įrekor- 
duoti penki kūriniai; keturi 
iš jų B. Budriūno: 1. ‘Lietu
vio Giesmės, žodžiai Putino, 
LB premijuota, išpildyta 
Australijos dainų Šventėj 
jungtinio choro. 2. ‘Pradės 
aušrelė aušti’ harmonizuota 
B. Budriūno ir jo diriguota 
antrojoj Dainų Šventėj 1961 
m. turėjusi didžiausią pasi
sekimą. 3. ‘O Nemune’ 
žodžiai B. Brazdžionio, pre
mijuota, su dideliu pasiseki
mu išpildyta pirmojoj Dainų 
šventėj ir 4. ‘Mano Protėvių 
Žemė’ žodžiai B. Brazdžionio 
ir 5. ‘Lietuvos Himnas’ žo
džiai ir muzika dr. Vinco Ku
dirkos. visus šios plokštelės 
kūrinius atlieka Šv. Kazi
miero Parapijos choras, 
akompaniatorė Raimonda 
Apeikytė, solistai -- Birutė 
ir Rimtautas Dabšiai ir Long 
Beach ir Orange County 
Daktarų Simfoninis Orkest
ras, diriguojant Broniui 
Budriūnui.

Nebūdama muzike ir ne
drįsdama tikrai meniškų 
muzikos kūrinių vertinti, 
pasinaudosiu šios srities 
specialistais ir pacituosiu: 
‘Trečiosios Dainų Šventės 
laimėjimas’, rašė komp. VI. 
Jakubėnas ‘Aiduose ‘yra B. 
Budriūno kantata ‘Tėviškės 
Namai’. Šis veikalas iškilo 
į pirmaujančią vietą šventės 
programoje; mūsų muzikinė 
literatūra praturtėjo pasto
via vertybe - šviesiai patrio
tinės nuotaikos kūriniu. 
Vien jau tas faktas kompen
suoja minėtus šventės trū
kumus ir padaro iš jos mū
sų kultūrinio gyvenimo lai
mėjimą.’ Ir komp. Juozas 
Žilevičius Drauge: ‘Kūriny
je jaučiamas kompozito
riaus brandumas ir sugebėji
mas lengvai vartoti įvai
rias techniškas priemones, 
kuriomis gabiai ir nedirbti- 
nai pasisakoma, kas teksto 
žodžiais norima pasakyti. 
Br. Budrikūnas savo kūry
boje yra temperamentingas 
- ‘kalnuotas’, nemėgstąs 
‘tiesių linijų’ keliančių nuo
bodulį. Kantatoj ryškiai pa
brėžia žodžio prasmę ir jį 
vaizdžiai nupiešia. Kantatą 
klausant, kartu pergyvena
ma su autoriaus reiškiamo
mis mintimis ir idėjomis’.

Toliau iš spaudos skaito
me, kad ir Kanadoj 1966-tų 
metų rudenį ‘Tėviškės Na
mai’ susilaukė didžiausių 
ovacijų, ir Los Angeles kon
certuose ir kitur. Visų ver
tintojų buvo pastebėta žo
džių ir muzikos kūrėjų bend
ra nostalgija ir didelė vidu
jinė jėga, kuri gali kilti vien

Rašytoja Alė Rūta-Arbie- 
nė pristato plokštelę ‘Tė
viškės Namai’.

L. Kanto nuotrauka 

iš nemeluoto kūrinio, ir kuri 
uždega, įžiebia panašią nos
talgiją ir drauge viltį į tuos 
tėviškės namus sugrįžti. 
Panašiai apibūdinama ir nos
talgiška daina ‘Mano Protė
vių Žemė’, kurioje ilgesni 
raudų motyvai pereina į ga
lingus akordus; komp. VI. Ja
kubėnas apie tą dainą išsi
taria Drauge, kaip apie ‘nau
joviškos linijos’ kūrinį. ‘Ma
no Protėvių Žemė’ kažkieno 
pavadinta mūsų tremties 
himnu. Visa tai rodo, kad 
komp. B. Budriūnas gal ge
riausiai iš visų muzikų ir, 
taip pat, plačiausiai panau
doja poeto Brazdžionio žo
džius; gal būt, kad juose yra 
dvasinė, meninė giminystė 
(abu biržiečiai). Ši plokšte
lė jau vien ta dviejų meninin 
kų ‘giminyste’ originali ir vi
siems brangi. Daina ‘0 
Nemune’, irgi B. Brazdžionio 
žodžiais, muzikos kritiko Jo
no Kardelio pavadinta ‘ker
tine B. Budriūno kūrybos 
daina’.

Šiomis keliomis citato
mis ir mano nuojautomis 
baigsiu plokštelės kūrinių 
paviršutinį apibudinimą; at
siminkit, kad kiekvienas 
kūrinio priėmėjas - irgi kū
rėjas; klausydami plokšte
lės kiekvienas -kitaip iš
gyvensite, bet, esu tikra, 
visiems patiks.

Kompozitoriaus B. Budriu 
no biografijos čia nepatiek
siu -- yra tai Lietuvių En
ciklopedijoj, Muzikos Žinio
se; apie jį ir jo kūrybą rašy
ta, taip pat, anglų, vokie
čių, latvių, ispanų kalbo
mis ir vokiečių muzikos en
ciklopedijoje ‘Muzik Lexi- 
kon’ jam skirta daugiausiai 
eilučių,negu bet kuriam ki
tam lietuviui muzikui.

B. Budriūnas yra diriga
vęs devyniose Dainų šven
tėse, išleidęs 10 muzikos 
plokštelių.

Jei tikime kad ‘menas ga
lingas ir stebuklingas’, ir 
jei mūsų širdys dar atsilie
pia Brazdžionio žodžiams ir 
Budriūno muzikai, galima 
turėti viltį, kad, vieno Dai
nų šventės aprašytojo žo
džiais - ‘skambanti daina 
mus į tėviškės namus par
ves’.

Mūsų taupymo planas 
šoka nuo 5% iki 7% su 
stabtelėjimu 5V2°/o, 
6% ir 6^2% per metus.
Palūkanų pasirinkimas pareis nuo to kaip greitai jūs norėsite 

savo tikslą atsiekti.

Reguliarus passbook duoda 5% per metus. Jei jūs turite $1,000 
ar daugiau sutaupę, pasirinkite arba 90 dienų multiple maturity 
Investment Passbook iš per metus; Income Passbook kuris
moka 6% vienų metų terminui; arba 6J/2% už dviejų ir pusę iki 
keturių metų, arba Income Certificate garantuotą 7% per metus 
keturių metų terminu.’

Prašykite mūsų pilno plano kiekviename iš mūsų 80 bankų.

CT CLEVELAND TRUST

Niekas nežino daugiau apie pinigų taupymo.
“Visi banko taupymo planai išskyrus reguliarią taupymo sąs
kaitą, federaliniai įstatymai ir taisyklės draudžia išmokėji
mą ilgalaikio indėlio prieš termino pasibaigimą, nebent trijų 
mėnesių procentas prarandamas ir procentas išimamai su
mai yra sumažinamas iki reguliaraus taupymo procento.

MEMBER F.D.l.C.

VIENINTĖLIS lietuvis kailininkas

185 North Wabash Avenue 
2nd Flbor
Chicago, III. 60601
Tel. 263-5826 (įstaigos) ir

677-8489 (buto).

Be žodžių...

Be žodžių...

OWNER OPERATORS
LARGE tractor payments??

COME WITH ACE — DORAN
WE’VE GOT THE FREIGHT
HIGHEST REVENUE AREA IN U.S.

42 TERMINALS STRATEGICALLY LOCATED 

LESS THEN 10 c DEAD HEAD 
IMMEDIATE SETTLEMENT 

GO — GETTERS
CAN MAKE 35-50 THOUSAND ANNUALLY

FOR QUALIFICATION INTERVIEW 
CALL COLLECT 

412-776-2510 — Bill McCuIlough 
412-271-0071 — Diek Smail 

304-273-9364 —, Gene VVright 
513-681-7900 — Home Office

WANTED IST CLASS SKILLED or EXPERIENCEI)

Fiberglass Workers
Major Boat producer offers excellent oppurtunities for skilled 
fiberglass workers — salaries negotiable. Permanent work for 
(tualified help. Benefits include paid vacation and holidays, 
health and life insurance,

Join a growing company 
in a growing industry.

Contact KAJUN INDUSTRIES 
Ada Industrial Park 

Ada, Okla. 74820
Or Call f405) 332-5652 (88.,n

MAINTENANCE 
MACHINIST

Need 1, A-l Maintenance mechanic. Experienced in trouble 
shooting and repairing. Medium sized produetion eąuip- 
ment. Mušt be capable of setting up lathes and mills. Weld- 
ing experience is preferred, as will as familiarity with pipe 
fitting and sheet metai work. An attractive pay and benefit 
package is available with a secure job future. Interested 
personnel should call

216-266-4021 or apply at

Willoughby Quartz Plant 
General Electric Company

Campbell Road 
NVilloughby, Ohio

f.ųual Opportunity Employer
(88-89)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Jaunųjų talentų popietė 
įvyks gruodžio 2 d., 3 vai. 
po pietų Lietuvių Namuose. 
Programoje daug įvairių pa
sirodymų: dainos, muzika, 
sava literatūros kūryba, 
akrobatika ir dailės darbų 
kampelis. Po programos 
veiks laimės šulinys ir vai
šės. Maloniai kviečiami visi 
atvykti pasidžiaugti mūsų 
jaunosios kartos sugebėji
mais ir parodyti jaunimui 
kati j ii pastangas vyresnie
ji remia ir įvertina. Popietę 
rengia Clevelando D.L.K. 
Birutės Draugija.

» Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimas - balius 
įvyks lapkričio 24 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Lietu
vių namuose, 877 E. 185 St.

Programoje: Kalbą pasa
kys Chicagos Ramovės sk. 
pirmininkas Andrius Juš
kevičius.

Pulk. Kazio Ališausko 
knygą "Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės” prista
tys Antanas Mikoliūnas.

Himnus giedos Bronius 
Kazėnas Jr.

Meninę programą atlieka 
Ramovės Vyrų Choras, vad. 
sol. Juliaus Kazėno, paly
dint fortepionųi ir studentų 
akordeonistų grupei. Vi
siems akompanuos pianistė 
G. Karsokienė. Programos 
vedėja' Vilija Nasvytytė. 
Vaišų šeimininkė. B. Maine
lienė. šokiams gros Serbų 
orkestras "SVOBODA”. Bi
lietai po 10 dol. suaugit- 
sems ir po 5 dol. jaunimui. 
Gaunami pas P. Mainelį tel. 
692-1690 ir A. Jobaitį tel. 
531-4608.-

Sekmadienį, lapkričio 25 
d., 10:30 vai, pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos Ne
priklausomybės šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje. Orga
nizacijos maloniai prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

LVS "Ramovė”
Clevelando Sk. Valdyba

• Susipažinkime su Penn- 
sylvanijos lietuviai ir su 
jų ištiso šimtmečio veik
la lietuvybės išlaikymui. 
Gruodžio 1 d., 7:30 vai. va
karo, Lietuvių Namuose, 
Jaunimo žygio subatvaka- 
ryje, žurnalistas V. Būtė
nas irkun. A. Kezys supa
žindins su Pennsylvani- 
jos lietuviais ir pasidalins 
Įspūdžiais iš kelionių po lie
tuviškas kolonijas Pennsyl- 
vanijoje. Savo įspūdžius pa

New Yorko vyrų choras 'Perkūnas' koncertavęs Clevelando lietuvių dienoje lap
kričio 10 d. Pirmoje eilėje matomi choro vad. muz. F. Strtolia, akompaniatorė F. 
Gangale, sol. St. Citvaras, pranešėja I. Veblaitienė ir kt. V. Bacevičiaus nuotrauka

į KARIUOMENES ŠVENTES
MINEJIMAS-BALIUS

į Įvyks š. m. lapkričio 24 d.r šeštadieni, 7:30 vai. vak. 
f C LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 STREET.

8^ Programoje: Kalbą pasakys Chicagos Ramovės Skyriaus pirmininkas Andrius Juškevičius. Meninę
dali atliks Clevelando skyriaus ramovėnai, vadovaujant sol. Juliui Kazėnui.

D Vaišių šeimininkė B. Mainelienė. šokiams gros Serbų orkestras ”SVOVODA”.
Bilietai po 10 dol. suaugusiems ir po 5 dol. jaunimui. Bilietai gaunami pas I’. Mainei}, telefonas

1 692-1690 ir pas A. Jonaitį, telefonas 531-4608.

Rengia L.V.S. ’ RAMOVĖ” CLEVELANDO SKYRIAUS VALDYBA

Balfo seimas Clevelande buvo gausus atstovais. 
Nuotraukoje J. Jokūbaitis ir G. Giedraitytė registruoja 
atstovus. V. Bacevičiaus nuotrauka

iliustruos skaidrėmis, juos
tose įrašytais pokalbiais, 
dainomis, muzika ir kt.

• Dr. Nelė ir Gerardas 
Juškėnai iš saulėto Aca- 
pulco, Meksikoje, kur šiuo 
metu atostogauja, siunčia 
Dirvai ir visiems Clevelan
do padangėje bičiuliams 
glėbį giedrių sveikinimų.

• Išnuoniojamas kamba
rys pensininkei moteriai 
puikiame name prie E. 185 
gatvės. Patogumai. Skam
binti 481-7081.

• Perkant ar pardjuodant 
namus, prašomė kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

MECHANICS 
FOR 

TRUCK & HEAVY
EQUIPMENT

Some experience necessary. 45 
hour week, time and a half for 
overtime. Excellent fringe ben- 

efits.
Write to — Mr. Ryle

CONE BROTHERS
CONTRACT1NG 

CO.
P. O. Box 1259 

Tampa, Fla. 33601 
Call 813-621-1311 

for appointment 
An Eųtial Opportunity Employer 

(83-89)

SALIAMONAS 

ANTANAITIS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

zijos direktorius ir nuo 1951 
iki 1971 m. Vasario 16 gim
nazijos mokytojas. Jei ne
klystu, jis kurį laiką ėjo ir 
vasario 16 gimnazijos direk
toriaus pareigas. Per 55 me
tus jis paruošė gyvenimui 
apie 1000 abiturientų ir iš
leido į gyvenimą apie pora 
tūkstančių, o gal ir daugiau 
mokinių. Tai buvo patvariau
sias, našiausias pedagogas ir 
mokytojas mūsų švietimo 
istorijoje. Jis nusipelnė pir
mūno mokytojo vietą.

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

OPEN SUNDAY 1 - 4

754 East 236 St. Euclid co- 
lonial, delightful to see. Sto
ne front, bay window, fami- 
ly kitchen, fireplace, china 
cabinets, carpeting, drapes, 
big lot.

900 East 237 St. Euclid 
single, 6 rooms, modern, 
very charming, carpeting, 2 
car garage, near schools, lot 
50 x 150.

♦**

20900 Tracy Avė. Euclid 
brich bungalow,. basement, 
garage. Asking $24,900. 
Owner will take offer.

***
20430 Tracy Avė. Euclid 
bungalow, aluminum siding, 
full basement. Only 23,900.

George Knaus Realtor 
Tel. 481-9300

819 East 185 St.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS 1 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 ĮSTAIGA

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

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

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

Kaip pedagogas, S. Anta
naitis ypatingai mylėjo savo 
profesiją. Jis buvo pasi
šventęs jaunimui. Jis ne tik 
mokė, bet ir ruošė gyveni
mui jaunimą. Jis dažnai savo 
auklėjamąją klasę veždavo 
į Mannheimo teatrą, į knygų 
parodas savo lėšomis. Ne tik 
per pamokas, bet ir po pa
mokų jis sėdėdavo fizikos 
kabinete ir aiškindavo atsili- 
kusiems mokiniams fizikos 
dėsnius. Jis skatino moki
nius studijuoti ne tik jo spe
cialybę, bet ir kiekvieną 
moksleivio mėgstamą sritį. 
Kaip jis kovojo dėl fizikos 
kabineto lėšų ir jo nuolati
nės pažangos. Fizikos kabi
netas buvo jo antroji žmona!

Nežinau, kaip jis koncen
truodavo mokinių dėmesį 
klasėje, bet mačiau jo kelias 
pamokas gimnazijos parke, 
pavasarį ar vasarą. Viena jo- 
pamoka paliks mano atmin
tyje iki mirties. Neklausiau 
ką jis ten dėstė, bet užgir
dau jo smarkų riksmą:‘Ru
daiti, lauk iš klasės! Lauk! 
Lauk!’. O mokinys Rudaitis 
ramiu balsu klausia Anta
naitį: ‘Kur čia klasė? Juk čia 
pieva!’

Antanaitis pašoksta, pa
bėga kelis žingsnius, su koja 
pabrėžia liniją ir sako Ru
daičiui: ‘Čia klasės riba’.

Žinoma, Rudaitis išeina už 
ribos, pasitraukia iš ‘kla
sės’...

S. Antanaitį man teko pa
žinti nepriklausomos Lietu
vos laikais, bene 1928 m. Jis 
tada man padarė keistą įs
pūdį. Jis man atrodė vie
nišas, kažkoks keistuolis. 
Bet kai jį pažinau iš arti, be
dirbdamas Vasario 16 gim
nazijoje, jis mano pirmąjį 
gautąjį įspūdį pakeitė. Tie
sa, jis buvo savotiškas, nesu
prastas, bet atviras ir 
tiesus žmogus. Jis gynė savo 
asmeninę laisvę ir savo tiesą 
su didžiausiu atkaklumu. Jis 

niekam nepataikavo, o drožė 
tiesą į akis. Tai Antano 
Strazdelio tipas. Ypatingai 
jis buvo savarankus moky
tojų posėdžiuose. Dažnai jis 
čia pralaimėdavo prieš di
rektorius ir daugumą, bet 
jis gyveno Ibseno dėsniu: 
dauguma turi galią, bet ma
žuma turi tiesą. Jis ir buvo 
Ibseno ‘žmonių priešas’, nes 
savo tiesumu sukeldavo sa
vo priešų piktą toną ir ne
mandagias reakcijas. Bet jis 
gynė mokinių teises ir jų po
zicijas. Jis norėjo, kad kiek
vienas mokinys galėtų pa
siekti savo tikslą: gimnazi
jos mokslo baigimą.

Velionis buvo ir aktyvus 
visuomenininkas, bendruo- 
menininkas. Jis išlaikė sa
vo rankose, kaip nuolat per
renkamas pirmininkas, Huet 
tenfeldo apylinkę apie 20 
metų. Jis ne tik apylinkei 
vadovavo, bet ją ir išugdė 
kaip vieną iš veikliausių ir 
pavyzdingiausių apylinkių.

Jis mėgo ir spaudą, ir li
teratūrą. Jis rašė gausybė
je laikraščių ne tik savo 
mokslo sričių, bet ir kito
mis temomis. Jis yra para
šęs veikalą apie Archimedą 
ir net literatūrinį scenos 
vaizdelį: ‘Per kovą į laisvę’. 
S. Antanaičio asmenyje ne
tekome plačios, gilios ir įdo
mios asmenybės, aktyvaus 
veikėjo bendruomenininko. 
Ilgai dar jausime Jo stiglių!

PUNCH PRESS 
PRES BRAKE

DAY AND N1GHT SHIFT OPENINGS 
OVERTIME. COMPANY PAID 

FRINGE BENEFITS.

REX HINGE CO. 
1540 COIT AVĖ.

CLEVELAND. OHIO 
(88-94)

DIE CAST DIE DESIGNERS
Opportunity for a qualified die east 
die disigner and cheęker in thc pro- 
gressive engineering department of a 
rapidly grovving cornpany. Excellent 
working conditions, high weekly sala- 
ry plūs many fringe benefits. Apply 
in person.

LESTER IND. INC.
25661 CANNON RD.

BEDFORD IIE1GHTS, OHIO 
I00Ų F f. EAST FROM 1-2 7 I 

AT ROCKSIDE EX1T 
An Equal Opportunity Employer 

(88-94)

WANTED EXPER1ENCED 
SHEET METAL LAYOUT MAN 

PUNCH PRESS OPERATOR 
TURRET PRESS OPERATOR 

Mušt be able to read blue prints. 
PROTO METAL CO.

1473 E. 361 ST. 
F.ASTLAKE, OHIO 4 409 4 
ASK FOR MR. \VHITL 

(88-94.

EXPEHIENCED
MACHINISTS

lst & 2nd Shift 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
SURFACE GRINDER 

I.D. and O.D. GRINDER 
AUTOMATIC SCRFAV 

MACHINE
ERICKSON TOOL 

CO.
34300 Solon Rd. 

Solon, Ohio 44139 
(88-94’

WANTED AT ONCr JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints 6c elose tolerance 

also
DIE REPAIRMEN

Build and repair stamping dies.
■perieoced only. Good hourly rate & 
benefits. Steady work. Apply or call - 
M r. De Marco
CLEVELAND METAL STAMPING CO.

3 110 Payne Avė., Cleveland. Ohio 
216-771 5100

(88-92)

IBC Products Ine.
and

IBC Foundry 
Division

Taking applications for the 
following positions:

Precision Machinist
(Bridgeport)

Die Makers
(Familiar with investment įlies)

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints amt elose 

tolerance

also .

General Foundry 
Operations 

Excellent working conditions,

totai benefits.

APPLY

4325 Delemere Blvd. 
Royal Oak. Mich.

(88-94)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirva ateinančią savai
tę dėl Padėkos dienos šven
tės, paštui neveikiant, išeis 
tik viena laida.

• Pranas ir Algirdas Bra
žinskai vis tebesėdi turkų 
kalėjime. Norintieji jiems 
parašyti laišką ar pasiųs
ti Kalėdoms siuntinėlį, gali 
šiuo adresu:

Pranas Algirdas
Bražinskai

Merkez Kapali
Ceza evi
Ankara, Turkey
• Dr. Algirdas Avižienis, 

pakviestas iš U.C.L.A. į 
TJ.C. Berkeley žiemos se
mestrui dėstyti Computer 
Science graduate kursą.

LITO TAUPYTOJŲ — 
BIČIULIŲ DĖMESIUI

Lapkričio 10 d. LITO 
b-vės direktorius Vytautas 
Vebeliūnas man telefonu iš 
New Yorko pranešė, kad 
Lito b-vės padalinys, JEN- 
LIT ESTATE, gyvenamųjų 
butų projektas, New Yor
ko. valstijoje, Westches.ter 
County, buvo sėkmingai 
parduotas už $950,000.00. Iš 
šio gerai pavykusio sąndė- 
rio Litas uždirbu apie 
$100,000.00.

Lito vadovybė, siekdama 
užtikrinti Lito akcininkų 
bei gausių taupytojų inte
resus, tuč tuojau uždirbtus 
grynus pinigus ir vėl inves
tavo į kitą stambų, Rock- 
way Apartment gyvenąrųų- 
jų butų kompleksą, suside
dantį iš 108 butų. Už šį ne
kilnojamą turtą Litas su
mokėjo $1,200,000.00. Kas 
labai svarbu, kad jau be
veik visi butai yra išnuo
moti ir b-vės vadovybė ti
kisi labai gražaus pelno.

Šia proga noriu paska
tinti visus lietuvius, Lito 
b-vės talkininkus ir dalinin
kus, kad ragintų visus pa
žįstamus, dėti plyta prie 
plytos, kad kuo didžiausias 
tautiečių skaičius įsijungtų 
į Lito b-vės statytojų gre
tas.

Bronius Aušrotas
Lito įgaliotinis, 

Washingtone ir apylinkėje

Mielai mamytei

PAULINAI LENKAUSKIENEI

mirus, sūnui EDMUNDUI LENKAUS

KUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią

užuojautą ir kartu liūdime

Algis ir Roma 
Čepuliai

A. A.
ADELEI ZIMAVIČIŪTEI-DUNDZIENEI
Lietuvoje mirus, jos seserims LILEI JONAITIE
NEI, ELENAI CARTER, JŪRAI GVIDIENEI ir 
broliui ALBINUI ZIMAVIČIUI reiškiame gilią 
užuojautą

Liuda Brizgienė 
Marija Vitkauskienė 
Joana Natkevičienė.

PARAMA
DIRVAI
Atsiliepdami Į prašymą, 

savo auka parėmė šie skai
tytojai:
V. Maurutis, Euclid, O. 10.03
V. Bložė, Strongsville, O. 10.00
L. Kriaučeliūnas,

Palos Park, III..........15.00
S. Paulauskis, M. D.,

Quincy, III. ..................  15.C0
P. Jonkus, Philadelphia 3.00
E. A. Bartkus,

Beverly Shores, Ind. .. 10.00
A. Balašaitienė, Cleveland 5.00 
K. Palčiauskas,

St. Petersburg Beach, 2.00
J. Jaškauskas, Dayton .. 3.50
K. Petrauskas, Chicago .. 2.00 
H. Brazaitis, M. D.

Willoughby, 0.................10.00
V. Juodvalkis,

Panorama City .......... 10.00
A. Gantautas,

Bridgeport, Conn.......... 5.00
K. Čėsna, Worcester .. 3.00
A. Repčys, Hamilton, Ont. 2.00 
S. ir G. Matai,

Independence, Ohio .. 10.00
E. Unger, Cleveland .... 10.00
B. Maželis, S. Euclid, O. 10.00
A. Rukšėnas, Cleveland 5.00
A. Raulinaitienė, Cleve. 5.00
O. Dailidienė, Syracuse 10.00
J. Daunoras, Chicago, .. 10.00
Č. Šadeika, Farmington 10.00

K. Bačauskas,
Woodhaven, N. Y. ..$10.00 

K. Ramonas, Chicago .. 10.00 
M. Rėklaitis, Chicago .. 5.00 
J. Ramanauskas,

Elizabeth, N. J.............. 5.00
P. Rulis,

New Port Richey, Fla. 5.00 
J. Puikūnas, Los Angeles 2.00 
V. Mieželis, Phoenix .. 10.00 
A. Vekselis;

Richmond Hill, N. Y. 10.00
J. ir B. Lungys, Chicago 1.00
K. Baltrukonis, Chicago 10.00 
T. Mečkauskas, Lansing 6.00 
J. Gelažius, Chicago .... 10.03 
J. Sandargas, So. Daytona 10.00 
P. Bulkė, Hamilton, Ont. 10.0'1 
J. Guzulaitis, Omaha .. 5.00
J. Misevičius, Baltimore 10.03
K. Vaičeliūnienė, Cleve. 12.00 
Trans-Atlantic Travel

Service, So. Boston .. 10.00 
J. Švelnys, Danielson, Ct. 2.00 
A. M. Mačys, Downers

Grove, III......................... 10.00
J. D. Kregždė, Cincinnati 10.00
P. Damijonaitis, Cranford 10.00
Z. Peckus, Cleveland .. 5.00
K. Daugvydas, Detroit .. 3.00

Praeitą savaitgali Clevelande įvyko gausus ir darbingas Balfo seimas. Slaptu balsavi
mu buvo išrinkti 32 direktoriai ir direktorių pirmininku išrinktas Vladas Selenis iš 
Detroito. Į centro valdybą išrinkti: pirmininkė Marija Rudienė, vicepirmininkais kun. 
A. Trakis, kun. A. Zakarauskas, A. Pužauskas ir A. Daukienė, gen. sekr. J. Jasaitis, 
ižd. K. Čepaitis ir protok. sekr. K. Kasakaitis. Nuotraukoje viršuje seimo prezidiu
mas: A. Devenienė, J. Petrauskas ir V. Akelaitis. Apačioje seimo dalyviai. Iš deši
nės: A. Stempužienė, M. Rudienė, D. Bobelienė, kun.A. Trakis ir kt.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Dr. J. Maurukas, Elyria 20.00 
Dr. A. Grushnys,

Wichita, Kansas.......... 10.00
V. Petrauskas, N. Chicago 3.00
A. Barčas, Elmhurst, III. 2.00 
J. Ramunis, M. D.,

Victoria, III..................... 10.00
D. Senikas, Monticello 10.0)
M. A. Šimkus, Chicago 10.00
V. Alantas, Detroit .... 10.00
V. Jokūbaitis, Cleveland 10.00
J. Jakštas, Lakewood, O. 5.00
P. Šliteris, Waukegan, III. 2.00
J. G. Baublys, Detroit .. 5.00
D. Mekišius, Long Beach 5.00 
Z. Jakulis, Rocky River 10.03
F. Modestavičius, Cleve. 5.00 
J. G Berzanskis,

So. Norvvalk, Ct..........  2.00
M. Knystautas, Danbury 10.00 
A. Petrauskas, Dearborn 5.00 
V. Bacevičius, Cleveland 5.00 
J. Jurkūnas, Chicago .. 10.00 
A. Braškys, Sudbury, Ont. 10.00 
L. Barmus, Chicago .... 10.00 
Mr. & Mrs. W. Hoffman,

Chicago .......................... 5.00
J. Saulėnas, Prov., R. I. 5.00
F. Davainis, Hudson .... 1.00
J. Vedegys, Chicago .... 5.00
S. Radzys, Chicago .... 5.00 
Dr. J. S. Gedaugas,

Santa Monica .............. 5.00
J. ir K. Budriai,

Strongsville, Ohio .... 10.03

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

New York

PAGERBĖ DR.
D. JASAITI.

Š. m. lapkričio 11 d. Ap
reiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne gausiai susirin
kę newyorkiečiai pagerbė dr. 
Domą Jasaitį 75 metų am
žiaus proga.

Minėjimui - akademijai 
vadovavo Juozas Laučka iš 
Washingtono. Sukaktuvinin
ko nueitą gyvenimo kelią api 
budino Stasy. Lūšys iš Bos
tono. Meninę dalį atliko pia
nistė J. Rajauskaįtė - Pet
rauskienė ir aktorius H. Ka- 
čin J'as, paskaitęs sukaktu
vininko poezijos ir iš jo pa
sakytos kalbos prieš dauge
lį metų.

Po akademijos įvyko vai
šės. Pagerbimą surengė 
Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos New Yorko Ži
dinys, Ateitininkų medikų 
korporacija Gaja, New Yor
ko ateitininkai sendraugiai.

Sukaktuvininko pagerbti 
buvo atvykę svečių ir iš ki
tų miestų.

ASSEMBLERS
DAY AND AFTER NOON SHIFT 

IMMEDIATE OPEN1NGS.

1460 Rankin 
Troy, Mich 
313-588-1100 

(85-91)

NAUJA 
CLEVELANDO VYRŲ OKTETO 

PLOKŠTELĖ
Su sol. Irena Grigaliūnaite

STEREO KAINA $5

18 okteto repertuoaro populiariausių liaudies, kariškų 
ir ler.gvo žanro lietuviškų dainų rinkinys

Kur tas kelelis ?; Pypkės dūmai; Tėviškėlė; 
Pajūrio daina — Pajūriais, pamariais; Kariū
nų daina; Gaudžia trimitai; Užstalės daina;
O, dalele ir dar 10 kitų.

Iškirpkite šį užsakymo lapelį, užpildykite ir su $5 
čekiu ar money order už kiekvieną plokštelę pasiųs
kite: R. B. Butkus

60 East 212th St.
Euclid, Ohio 44123

Čekyje ar perlaidoje prašome rašyti — R. Butkus

Prašau man atsiųsti................ plokšteles. Pridedu čekį arba

money order $.......... . sumoje.

Pavardė .......................................................................................................

Gatvė ...........................................................................................................

Miestas ........................................................... Valstybė .....................

Zip Code.........................

Hamilton
• Gyvataras vasario mėn’. 

16 d. išskrenda į pietinę 
Ameriką — Columbiją, kur 
duos eilę koncertų Bogotos, 
Medellino ir kt. miestuose. 
Kanados valdžios suteikta 
parama hamiltoniečiams ne
gali būti panaudota išvy
koms už Kanados ribų, tad 
kelionei į pietinę Ameriką, 
gyvatariečiai dalį išlaidų 
patys padengia, dalį paima 
iš kasos, tačiau dar jiems 

trūksta 2,5 tūkst. dol. Išlai
dų padengimui Gyvataras 
gruodžio mėn. 1 d. Jaunimo 
Centre rengia linksmą po
būvį su įdomia programa. 
Prašoma ne tik hamiltonie- 
čius, bet ir ap. lietuvius pa
remti gražias gyvatariečių 
pastangas, nes į Kolumbiją 
vyksta 35 šokėjai ir vad. G. 
Breichmanienė;

• Viktoras Mačionis, 58 
m. mirė po sunkios ligos. 
Palaidotas iš VA parapijos 
bažnyčios lietuvių kapinėse. 
Velionis virš 20 m. išdirbo 
Int. Harvester;

• Lietuvos kariuomenės 
minėjimą rengia Hamiltono 
DLK Algirdo šaulių kp. 
Jaunimo Centre lapkričio 
mėn. 24 d.

• Hamiltono šalpos Fon
das spalio mėn. 27 d. suren
gė abiturientų pristatymą. 
18-kai abiturientų buvo 
įteiktos anglų kalba knygos 
"Lithuanians in Canada”. 
Meninę programos dalį atli
ko Gyvataras ir VA parapi
jos choras. Jaunimo Centro 
salė buvo pilna svečių, tad 
gautas gražus pelnas mūsų 
šalpai.

• N. Metų sutikimą ir 
šiemet ruošia KLB-nės Ha
miltono ap. valdyba. Bilie
tai pradedami pardavinėti 
nuo gruodžio mėn. 2 d.

• šachmatų simultaną 
duos hamiltonietis buv. Lie
tuvos ir Kanados meisteris 
P. Vaitonis VA parapijos 
salėje lapkričio mėn. 18 d. 
Dalyviai prašomi atsinešti 
šachmatų lentas. (kb)

• Nebūtų tuomet buvęs 
Mykolas Sleževičius, nebū
tų buvusi nepriklausoma 
Lietuva! Kodėl?

Perskaityk J. Gliaudos 
knygą "Sunkiausiu keliu”. 
Dar gaunama knygynuose. 
Kaina $5.00. Leidėjo adre
sas: J. Urbelis — 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, 
III. 60160.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

DIRVA
P: O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

VVANTED
TOOL AND DIE MAKERS 

DIE REPAIRMEN 
Experienced on progressive dies. Tod 
hourly rate for qualified men. and 
fringe beneliLs. Apply call or write 

EBERHART STEEL PRODUCTS 
CORP.

317 E. Jefferson 
Mishavvaka. Ind.

(88-941

WANTED JOURNEYMEN
TOOL AND DIEMAKERS 

ELECTRICIANS
Second and Third Shift

We need tool and die makers and 
electricians on our second and third 
shift. Tool and die makers mušt have 
a journeymans card or be able to 
attain one through experience. Elec
tricians should be familiar wilh 440 
single-phase, 3 phase motor controls. 
motors up to 100 HP, electronic sens- 
ing equipment and be able to trouble 
shoot and repair spot welders.
No layoffs —- Our vvage and benefit 
program is one of the best in the 
area.

ANDERSON-BOLLING 
MFG. CO.

Ę. Savidge St.
Spring Lake, Mich.

Attn.: Personnel Office
616-842-8220 ext. 35, 36 or 37 

(88-94)

\VANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

LEADERS 
FITTERS 

WELDERS
Mušt have steel fabrication experi- 
ence. 48 hour week. Top wages and 
benefits.

THE DANKEN CO. 
2861 WESTERN 

DETROIT. MICH.
(88-92)
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