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ŽODŽIŲ GALIA
Solženicino toleravimo paslapties ieškant

Vienas iš įdomiausių šios 
dienos reiškinių yra Alek
sandro I. Solženicino egzis
tencija Sovietijoje. Juk jei 
PRAVDOJE buvo parašyta, 
kad

“jis buvo ir yra Sovietų 
Sąjungos priešas ir an- 
tikomunistas, kuris są
moningai perbėgo į tai
kos, demokratijos ir so
cializmo priešų eiles...” 

tai pagal ligšiolinę praktiką 
jis turėjo būti jau seniai lik
viduotas.

Kodėl gi partijos ir val
džios organai šiuo atveju pa
sirodė tokie nebudrūs? Aiš
kinimų yra įvairių. Vienas iš 
daugiausiai paplitusių yra 
toks, kad sovietai šiuo me
tu, ieškodami atlydžio su Va
karais, nenori Solženiciną 
padaryti kankiniu. Taip net 
davė suprasti ir Maskvos 
televizijos komentatorius 
Žukovas. Gali būti, bet man 
atrodo, kad tokia Solženici
no tolerancija yra susijusi 
ir su nuotaikų bei pažiūrų 
Sovietijoje pasikeitimu.

Reikia atsiminti, kad Sol
ženicinas greičiausiai būtų 
buvęs apdovanotas Lenino 
premija už savo knygą Tva
no Denisovičiaus diena’, kuri 
buvo paties Chruščiovo už- 
girta ir labai paplitusi, jei 
Kremliuje kaž kam nebūtų 
staiga atėjusi mintis, kad ji 
yra pavojinga. Chruščiovą 
1964 metais nuvertus, ‘ofi-

Minėkime Lietuvos valstybės
atstatymo 56 metines

Vasario 16-sios aktas yra 
mūsų tautos ilgų metų ko
vos, ištvermės ir vilties vai
sius. Sykiu tas Lietuvos vals - 
tybės nepriklausomybės at
statymo nutarimas yra tiek 
jį priėmusios Lietuvos Ta
rybos, tiek mūsų tautos vi
sų vadovaujančių sluoksnių 
vieningo nusistatymo išraiš
ka.

1918 metų Lietuvos padė
tis ir tarptautinė politika 
mūsų tautai nebuvo viltin
gos. Tik tautos ryžtas ir jos 
vadovaujančių sluoksnių vie 
ningumas atstatė Lietuvos 
valstybinę nepriklausomybę 
o savanorių kraujo ir gyvy
bių aukos ją apgynė nuo 
priešų.

Šių dienų mūsų tautos is
torinėse sutemose Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės 
atstatymo aktas ir faktas 
turi visiem lietuviam ypatin
gos reikšmės ir vertės: kaip 
švyturys ir kelrodis, kaip 
palikimas ir įpareigojimas 
ir kaip padrąsinimas bei už
tikrinimas.

Kaip švyturys ir kelrodis 
jis veda mūsų tautą Lietu
vos valstybingumo keliu. 
Apie mūsų tautos šio meto 
rezistenciją okupantui žino 
visas pasaulis. Mūsų išeivi
ja taip pat stengiasi Lietu
vos valstybingumo bylą 
išlaikyti gyvą.

Kaip palikimas ir įparei
gojimas Vasario 16-sios ak
tas skelbia su poetu, kad 
‘be aukų ir be kovos lais
vos nebuvo Lietuvos’, ir šau
kia kiekvieną lietuvį, kur jis 
begyventų, ką beveiktų, 
kokius išteklius beturėtų, 
savo darbu žiniomis ir lėšo
mis dėtis į mūsų tautos 
visuotines pastangas išsiva
duoti iš svetimųjų priespau
dos jungo.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ciali’ Solženicino karjera 
pasibaigė. Jo sekančios kny
gos: ‘Pirmasis pragaro ra
tas’ ir ‘Vėžio palata’ -- 
pasirodė tik užsieniuose. 
Kaip jis tai padarė ir kodėl 
tada nebuvo ‘sutvarkytas’, 
dar dabar sunku suprasti, 
jei atmesti nuomonių ir pa
žiūrų pasikeitimą. Maža to, 
KGB turi vienintelį Solže
nicino eiliuotos dramos ‘Nu
galėtojų puota’ rankraščio 
egzempliorių, kuriame auto
rius Staliną lygina su Hitle
riu ir užjaučia gen. Vlasovo 
karius, norėjusius kariauti 
vokiečių pusėje. Jau toks 
rankraštis galėjo duoti pro
gos Solženiciną nuteisti.

Dabar paskelbtas ‘Gulago 
archipelagas’ sovietams yra 
dar nemalonesnis, nes Solže
nicinas jame išveda, kad 
Stalino žiaurumai nebuvo iš
skirtini įvykiai, bet tik lo
giška bolševikinio režimo iš 
-dava. Kalbant su PRAVDA:

“Jis stengiasi įrodyti, kad 
prasižengimai su teise buvo 
ne nukrypimas nuo socia
listinio gyvenimo normų, 
bet tiesiog išplaukė iš socia
lizmo prigimties”.

Kaip ir kada šita knyga 
pateko į užsienius dar nėra 
visai žinoma. Zuericho ad
vokatas Dr. Fritz Heeb, ku-

Kaip padrąsinimas ir už
tikrinimas jis primena, kad 
visos imperijos ir jų gro
buoniškas viešpatavimas at
eina ir praeina, o nepraei
na tik Žmogaus ir Tautos 
laisvės siekimai.

Ir dabartinėje Lietuvos 
padėtyje, nors šio meto pa
saulio likimo vairuotojai, 
siekdami atlydžio Rytų-Va
karų santykiuose, gali ku
riam laikui užsimerkti prieš 
sovietinio kolonializmo ne
gandą.

Vasario šešioliktosios ak
tas visai mūsų tautai, o ypa
tingai laisviesiems lietu
viams, yra Lietuvos laisvės 
kovos ištvermės ir laimėji
mo vilties neišsenkamas šal
tinis!

VARDAN TOS LIETU
VOS VIENYBĖ TEŽYDI!

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas 

ris nuo 1970 metų atstovau
ja Solženicino interesus už
sieniuose, tyli. Pereitų metų 
rugsėjo mėn. jis gavo auto
riaus pavedimą pasirūpinti 
knygos išleidimu. Rusiška 
laidą išleido rusų emigran
tų YMCA leidykla Paryžiu
je. Vokišką laidą išleido švei
carų Rudolf Streit-Scherz 
leidykla. (Paruošiamieji dar
bai buvo taip slapti, kad Ul- 
mo spaustuvėje ją renkant, 
autorius buvo minimas kaip 
Maksimovas’. Kad čia Sol
ženicinas, spaustuvė sužino
jo tik prieš atiduodant kny
gą ryšyklai.) 608 puslapių 
knyga jau pardavinėjama už 
19,80 DM. Amerikinė laida 
išleis Harper & Raw, britų 
Collins, prancūzų - Seuil. 
Vertimai į tas kalbas užtru
ko ilgiau kaip į vokiečių.

Jos pasisekimas užsie
niuose yra mažiau svarbus, 
negu jos įtaka pačioje Sovie
tijoje. Der Spiegei teigia, 
kad ‘Gulago archipelagą’ 
tekstą Maskvoje jau galima 
gauti už 80 rublių. Dalis 
knygos žinoma 248 Spiege- 
lio prenumeratoriams Mask
voje, kuris paskelbė ketu
rias labai ilgas ištraukas. 
Bet daugiausiai Solženicino 
žodžiai paplito per radiją Li- 
berty, Deutsche Welle kurie 
ištisai perdavė rusų teks
tą. ‘Amerikos Balsas’ ir BBC 
mažiau ir buvo ‘diplomatiš
kesni’. Tiesa, sovietai truk
dė tas transliacijas, tačiau 
žinovai teigia, kad praktiš
kai sutrukdyti galima trans-, 
liacijas tik didesniuose mies
tuose. Provincijoje galįma 
buvo neblogai girdėti ir 
daug kas užsirašė.

PRAVDA bandė Solženi
ciną atvaizduoti ne tik sovie
tuos priešu, bet dar ir pasi
turinčiu: “Buržuazinė pro
paganda bando atvaizduoti 
Solženiciną vargšų... bet 
kaip galima tokiu pavadinti 
žmogų, kuris galėjo nusi
pirkti tris automobilius, da- 
čą, turėti savo sąskaitas ir 
advokatą Šveicarijoje? Jam 
rūpi tik biznis”...

Iš tiesų Solženicinas tu
ri mažą medinį 2,000 rublių 
vertės vasarnamį 82 km. 
nuo Maskvos, jis turi ir vie
ną 11 metų senumo automo
bilį, bet tą turtą jis įsigijo 
iš atlyginimo už Ivaną Deni- 
sovičių. PRAVDOS skaity
tojams vaizduojamas turtas 
gali sukelti nuodėmingą 
mintį, kad jei ‘valstybės 
priešas’ taip gerai gyvena, 
gal verta ir jiems pereiti į- 
tokių priešų eiles. Jei taip iš

Detroito Lietuvių Organizacijų Centro Valdyba. Sėdi iš kairės: Stefa Brizgytė, pirm. 
Antanas Sukauskas, v. pirm. Elžbieta Paurazienė, Bernardas Brizgys. Stovi: Vincas Tamo
šiūnas, Jaunutis Gilvydis, Mykolas Vitkus, Viktoras Nakas ir Pranas Polteraitis. Šioje 
nuotraukoje nėra: Ritos Garliauskaitės, Aldonos Tautkevičiūntės, Rimo Sukausko-Sakio 
ir Kazio Veikučio.

DETROITO LIETUVIII ORGANIZACINI CENTRAS 
MINĖS 30 METU SUKAKTI ANTANAS GRINIUS

Iki Detroite buvo suorga
nizuotas organizacijų cent
ras čia gyvenantieji lietuviai 
neturėjo vienos bendros or
ganizacijos, kuri rūpintųsi 
jų reikalais ir atstovautų 
juos amerikiečių įstaigose. 
Ypač tokios organizacijos 
buvo pasigesta 1943 metais, 
kuomet JAV iždinės atsto
vė iš Washingtono atvažia
vusi į Detroitą kalbėjosi su 
moterims JAV karo bonų 
platinimo reikalu. Vyrams 
dirbant fabrikuose ji dau
giausiai kalbėjosi su etninių 
grupių moterimis ir ragino 
platinti karo bonus.

Viešnia norėjo sužinoti, 
kokia organizacija Detroite 
galėtų atstovauti visus lietu
vius. Petronėlė Bondžienė 
pasiūlė trijų parapijų komi
tetą. Ir kaip atrodo pasiū
lymas nepatiko, laukė kitų 
pasiūlymų.

Veronika Motuzienė pa
siūlė Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centrą, kurio dar 
nebuvo. Viešniai toks cent
ras, apjungiąs visas organi
zacijas labai patiko ir ji su 
tuo sutiko. Visa bėda, kad 
buvo vardas, bet nebuvo pa
ties centro.

tikro, gal galima būtų 
sakyti, kad 50 metų po Leni
no mirties praėjus, Rusija 
sukrėtė kitas žmogus niekuo 
kitu kaip tik savo žodžiais -- 
Aleksandras I. Solženicinas.

Dėl to vardo pasitarę, ka
talikų atstovė Marija Kase- 
vičienė su tautininkų atsto
ve Stefanija Douvan ir su
tikę, kad toks vardas būtų 
telegrama Washingtonui 
perduotas. Po to Detroitui 
neliko nieko kito, kaip šaukti 
susirinkimą ir tokį centrą 
suorganizuoti.

KASDIENĖS MŪSŲ DUONOS...
RIMAS DAIGONAS

Turtingiausioji, galingiau
sioji, pramoningiausioji, se
cond to none, pasaulio galy
bė, JAV, gromulioja naują 
problemą: kur galima gauti 
nusipirkti grūdų papildyti 
savo katastrofiškai ištuštė
jusius aruodus?

Kaip tai buvo prieš 
metus su naftos atsargų 
problema, taip šiais metais 
neprisipažįsta, kad grūdų 
problema jau griūva ant no
sies. Atsargūs pasiteiravi
mai Kanadoje pateko į spau
dos dėmesį, bet skubomis 
buvo patikinta, kad pasitei
ravimai vyko su tikslu tik 
‘atsargas padidinti*, nes, iš 
esmės, grūdų trūkumo pro
blemos nesą.

Kanada tampa Amerikai 
viltimi, šaltinių tuštiems sa
vo aruodams .papildyti. Tuo 
tarpu ne Kanada, bet SSSR

Felikso Motuzo iniciatyva, 
Marijos ir dr. Jono Simsų na
muose, 1943 m. lapkričio 14 
d. buvo sušauktas šiam cent
rui sudaryti steigiamasis su
sirinkimas. Į jį susirinko įvai
rių pažiūrų tautiečiai ir iš
rinko pirmąją centro valdy
bą: pirm. Petrą Medonį, vi- 

(Nukelta į 6 psl.) 

garsinasi pasaulyje geru grū 
dų derliumi. Grūdų Sovieti
joje, esą, jau perdaug. 
Elevatoriai prikimšti kaup- 
tinai. Kolūkiai pila grūdus 
ant plyno lauko, pridengda
mi nuo oro negandų šiau
dais. Už niekingą kainą gau
tus amerikinius grūdus Ame 
rikos laivai atplukdė į Ode
sos uostą. Kaip pasakoja 
jūreiviai-liudininkai, sovie
tai neturėjo transporto grū
dus priimti ir iš uosto nu
vežti į sandėlius. Laivai kro
vė grūdus tiesiog ant kran
tinės. Buvo supilti grūdų 
kalnai. Ir išsikrovę laivai, 
toldami į jūrą, pro geltonus 
grūdų kalnus, nė nematė 
daugiaaukščių Odesos pasta
tų. Grūdų kalnai Odesos 
krantinėje dominavo pajūrio 
vaizdui...

SSSR garsinasi pasauly
je grūdų pertekliumi. Už- 
grūdų ‘koncesijas’ SSSR ga
vo uostų privilegijas Indijos 
pakraštyje. Be abejo, arabai 
kepa duoną iš sovietams par 
duotų grūdų... Dievai žino, 
kokių militarinių laimėjimų 
bei nuolaidų gaus SSSR pa
saulio alkanuosius masin
dami grūdų kyšiais?

Tuo tarpu JAV jaučia ka
žin ką panašaus į lengvą al
kį. Dėl naftos čia užsidegė 
plačiausios investigacijos. 
Atidžiai ieškoma, kas kal
tas dėl naftos krizės. Mat, 
naftos reikalai arti susipynę 
su arabų pasauliu. Bet dėl 
grūdų išvežimo už numesti- 
ną ir problematišką kainą 
amžinam savo priešininkui, 
Maskvai, investigacijų nėra. 
Užtenka, kad paaimanavo, 
atsiduso ir ėmė dairytis, 
kaip ir iš kur papildyti... at
sargas.

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Katalikų Federacija
Kalėdų švenčių metu Ade

laidėje įvyko XI-sis Austra
lijos Liet. Kat. Federacijos 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo Australijos lietuvių 7- 
ni kunigai ir 63 paskirų vie
tovių atstovai.

Australijos lietuviai kata
likai savo organizacinį vei
kimą pradėjo vieni iš pirmų
jų čia. Pačiomis pirmomis 
emigracijos dienomis, kun. 
Jonui Tamuliui vadovaujant 
Bathhurst pereinamoje sto
vykloje 1948 m. gruodžio 
mėn. susirinko 22 lietuviai ir 
įsteigė Austr. Liet. šv. Ka
zimiero D-ją, vėliau sutrum
pintą į A.L.K. D-ja ir dar 
vėliau į Federaciją. Pirmie
siems emigrantams skirs
tantis į įvairius Australijos 
kampus, didesniuose mies
tuose pradėjo kurtis ir šios 
draugijos skyriai. Pirmoji 
Centro V-ba įsisteigė Sydnė
juje ir ją sudarė: dr. J. Brie
dis (Amerikoje), J. Keler
tas, K. Ankudavičius ir D. 
Kuodis (miręs). Dvasios va
das buvo kun. J. Tamulis, 
vėliau išvykęs į Ameriką. 
Nuo pat savo įsisteigimo pra 
džios Kat. D-ja laikėsi savo 
pagrindinių tikslų, tai bū
tent, religinio, tautinio ir 
labdaros ir per tuos ilgus 
savo gyvavimo metus yra 
nuveikę, Australijos lietuvių 
gyvenime, milžinišką dar
bą.

Adelaidėje, įvykusiame 
paskutiniame suvažiavime, 
oficialus atidarymas prasi
dėjo vėliavų pakėlimu ir pa
maldomis, po ko sekė pos- 
džiai, paskaitos, diskusijos 
ir kt. įdomias paskaitas skai
tė dr. A. Stepanas, tema 
‘Jaunoji karta lietuvių kata
likiškam darbe’ ir kun. P. 
Vaseris apie išeivių religinę

būklę. Gruodžio 30, sekma
dienį, iškilmingose pamaldo
se, kartu minint ir Tėvų Ma
rijonų 300 metų sukaktį, da
lyvavo ir Adelaidės vysku
pas P. Kennedy, savo žody
je pasakęs, kad ir jis pats 
yra emigrantų airių vaikas, 
todėl ir pas lietuvius jaučia
si kaip namie. Jis priminė, 
iškilmingųjų pietų ttietu pa
sakytoje kalboje, kad lietu
viai turi nepamiršti, bet 
tvirtai laikytis savo kalbos, 
savo papročių ir savo tradi
cijų. Šiuos iškilmingus pie
tus, su vaišėmis suruo
šė A. L. Kat. D-ja, kuriai va
dovauja T. Gasiūnienė. Ati
darymo žodyje Adelaidės 
klebonas kun. A. Spurgis, 
kalbėdamas angliškai, pla
čiau nušvietė tėvų marijonų 
gyvavimo veiklą. Federaci
jos vardu kalbėjo buvęs ir 
naujai išrinktas pirmininkas 
Viktoras Laukaitis, kai 
Aust. Liet. B-nės pirminin
kas, kalbėdamas irgi angliš
kai, priminė svečiams apie 
Lietuvos vargus. Oficialią 
dalį sekė gerai paruošta pro
grama, kurią daugumoje iš
pildė jaunimas.

Federacijos suvažiavimo 
metu vyko dainos, literatū
ros, muzikos ir šokio vaka
ras, kuriame pasirodė meni
nės jėgos. Taip pat labai 
sėkmingai praėjo ir jauni
mo talentų vakaras, kuria
me savo menines pajėgas ir 
talentus parodė vietinis jau
nimas, atradęs didelio pasi
sekimo žiūrovų tarpe. Se
kantiems metams ALK Fe
deracijos V-ba yra perinkta 
ta pati su pirmininku V. Lau 
kaičių gyvenančiu Melbour-

no mieste.
***

Australijos lietuvių gyve
nime paskiri rašytojai ir po
etai yra jau išleidę nemažai 
savo kūrybos knygų. Be pa
skirų vienkartinių leidinių 
Sydnėjuje gyvena poetai 
Jurgis Janavičius ir Juozas 
Almis Jūragis, leidžia ir 
vienkartinius ‘Poezijos ir 
prozos laikštus, kurių jau 
yra išėję penki. Paskuti
niame iš šių laikštų jie at
spausdino, neseniai savo 60- 
ties metų šventę atšventu
sios, Kauno Dramos Teatro 
aktorės Ksenijos Dauguvie
tytės, gyvenančios Sydnė
jaus mieste, prisiminimų iš
traukas iš Kauno Valst. 
Dramos Teatro. Dalis šių iš
traukų tilpo ir bendruome
nės laikraštyje, sukėlusių 
gana didelį susidomėjimą. 
Kiek teko girdėti, buv. mū
sų aktorė K. Dauguvietytė, 
yra numačiusi išleisti ir savo 
Lietuvos teatro atsiminimų 
knygą, kas turėtų sukelti 
nemažą susidomėjimą mū
sų vyresniųjų skaitytojų 
tarpe, nes, jau savo pirmo
je iškarpoje, autorė daug pa
pasakoja apie buvusias in
trigas, užkulisinius nutiki
mus ir kt.

VANTED JOURNEYMEN 

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 
BRIDGEPORT 

ALL AROUND GRINDER 
BENCH LEADER 

BURR HAND 
TRACER LATHE 

HARDINGE CHUCKER 
MOOG TAPĖ MILL 

JIG BORE
MUŠT BE ABLE TO SĖT UP WORK 
FROM BLUE PRINTS & CLOSE 

TOLERANCE.
DAY AND NIGHT OPENINGS 

TOP RATES FOR EXPER1ENCED 
AND 

FIRST CLASS PERSONNEL 
NON.UNION SHOP W1TH D.T.A. 

RATES AND BENEFITS 
SHIELD TOOL 

23261 FENKELL 
DETROIT, MICH.
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PRANCŪZUI STIPRINASI
*

JAV LB Rytinio pakraščio apylinkių pirmininkų suvažiavimo įvykusio sausio 26 d., 
Kultūros Židinyje New Yorke, dalyviai ir svečiai. K. Čikoto nuotrauka

Kasdienės 
mūsų 
duonos...

(Atkelta iš 1 psl.)
Kadangi SSSR garsinasi 

grūdų pertekliumi Ameri
kos akys nukrypo į JMask- 
vą. 0 gal, kaip nors, atgau
sime tuos grūdus, kurie ‘per 
klaidą* buvo išpilti Odesos 
krantinėse? Kiek kaštuos 
tuos grūdelius atpirkti? So
vietų ambasados pareigū
nas per TV ir spaudą, sutei
kė reikšmingą interview. 
Sovietų diplomatas atvirai 
nusijuokė paklaustas: ar grū 
dų atpirkimo kaina būsianti 
ta pati, už kurią grūdai ‘par
duoti’? Sovietų diplomatas 
paklausė: - Ar jūs parduo
site Aliaską mums už septy
nis su puse milijono dole
rių, už kiek gavote ją iš ca
ro? Ir grūdams bus nusta
tyta rinkos kaina!

Maskva neturi ‘buržuazi
nių’ sentimentų Amerikai, 
kuri šelpė žūstančią sovieti
nę valstybę Hitlerio invazi
jos metu, šėrė milijoninę 
sovietinę armiją, parūpino 
ginklų ir amunicijos.

Sugretinęs anekdotišką 
problemos ir kainų palygini
mą su sena Aliaskos parda
vimo istorija, sovietinis dip
lomatas juokėsi milžiniškos 
TV auditorijos akivaizdoje...

Nežinia, ar grūdų kalnai 
nukeliavo nuo Odesos pa
krantės į sandėlius ir eleva
torius, ar, pavasariui atei
nant, ims leisti daigus po 
šiaudais, Amerika norėtų 
tuos grūdus atgauti. Sudy
gusius, dulkinus, nuo uosto 
betono krantinės sušluo
tus...
Ar tai anekdotas? Toli gra

žu ne! Tikroviškumu skam
ba net modernaus anekdoto 
atodūsis:

"Kasdienės mūsų duonos 
duok mums ... iš sovietų!”

ARABŲ PASAULYJE
BRONIUS AUŠROTAS

Dar prieš šio dešimtme
čio pradžią, kai Prancūziją 
valdė de Gaulle ir politines 
krašto gaires į būsimojo de
šimtmečio vieškelius statė 
jo artimieji bendradarbiai, 
Prancūzija griežtai pasisakė 
už arabų tautų interesus; 
ar toki ginčai tarp Izraelio 
ir arabų buvo sprendžiami 
JT susirinkimuose ar karo 
laukuose, prancūzų simpati
jos visada pasilikdavo arabų 
pusėje.

Time savaitraščio sausio 
28 d. laidoje buvo išsamiai 
rašoma apie Prancūzijos ne
sibaigiančias pastangas ap
ginkluoti visas prancūzams 
palankias arabų tautas. Su
prantama, kad su ginklais 
šiandien yra taip pat suri
šama žibalo ir kitos moder
niškam ūkiškam gyvenimui 
reikalingos arabų kraštų gė
rybės.

Šiems visiems ūkiškiems 
sandėriams sėkmingai už
baigti Prancūzijos užs. rei
kalų ministras Michael Jo- 
bert sausio pabaigoje išvyko 
į Saudi Arabiją, Siriją ir 
Kuwait. Ne nuo šiandien 
yra žinoma, kad Jobert yra 
labai veržlus ‘pardavinėda
mas savo diplomatiją’ ir kar
tu Prancūzijos ginklus Tre
čiojo Pasaulio tautoms.

Pastaruoju metu Prancū
zija veda ūkiškas derybas 
su Saudi Arabija, kad pasta
roji sutiktų aprūpinti Pran
cūziją Žibalu per ateinan
čius dvidešimts metų. Esą 
Prancūzija norinti užsitik
rinti Saudi Arabijos 5,6 bili
jonus statinaičių skysto ku
ro, kurio vertė šių dienų do
lerio kursu siektų apie 50 
bilijonų dolerių.

Kyla klausimas: kaip gi 
Prancūzija apmokės tokią

aukštą sąskaitą? Čia Time 
žurnalistai, (šu JAV kitų 
įstaigų pagalba) pasiremda
mi ir kitais iš seniau buvu
siais daviniais, sužinojo, kad 
Jobert už arabų žibalą sutiks 
mokėti prancūziškais gink
lais! Būk tai, Prancūzija 
yra jau sudariusi sutartį 
parduoti Saudi Arabijai 38 
Mirage III E tipo bombone
šius - naikintojus, 275 AMX 
-30 tankus ir neapibrėžtą 
kiekį prancūzų pagamintų 
prieštankinių raketų bei 
amfibinio pobūdžio ginklų.

Be to, prancūzai sadiečiams 
yra pažadėję patobulinti 
pastarųjų šarvuočius su la- 
ser taikymo įrengimais ir 
infra-raudonais taikinių su
radimo vairais. Šie visi sau- 
diečiams įrengti patobulini
mai sulygintų jų tankus su 
pačiais moderniškais pasau
lio šarvuočiais. Nors pran
cūzai šito ir neskelbia, bet 
yra žinoma, kad ‘už ranka 
rankos plovimą’, Prancūzi
ja sau užsitikrins arabų nei
šsenkamos skystos energi
jos tiekimą.

Pastaruoju metu ginklų 
eksporto varžybose JAV te
bepirmauja;. 1973 m. Ameri
ka išvežė ginklų už 5 bilijo
nus dolerių, SSSR už 4 bili
jonus dolerių, kai Prancūzija 
tegalėjo eksportuoti tik už 
1,4 bilijono dolerių. Tačiau 
Prancūzijos ginklų ekspor
tas palaipsniui auga ir nuo 
1969 m. Prancūzija išvežė 
savo gamybos ginklų net į 
43 pasaulio kraštus, jų tarpe 
į Raud. Kiniją -- helikopte
rius, Venezuelą - tankus ir 
lėktuvus ir į eilę arabų 
kraštų.

Prancūzija savo gamybos 
lėktuvus ir kito pobūdžio 
sunkius ginklus dosnia ran
ka pardavinėja ir į Lotynų 
Amerikos kraštus, kaip į 
Argentiną taip ir į Brazili
ją. Šiuo metu Prancūzija 
pasiūlė Peru ir Čilei pirkti 
EXOCET tipo jų ištobulin
tas prieš-laivus nukreiptas 
raketas.

Savo ginklams reklamuo
ti ir parduoti prancūzai 
atidarė savo ginklų parodą 
Satory stovykloje. Čia pirkė 
jai gali susipažinti teoretiš
kai ir išbandyti ginklus po
ligone. Prancūzijos ginklų 
eksportui šiandien vadovau
ja generolas Hugues de l'Es- 
toile. Šis diplomatas prieš 
dešimtį metų studijavo aero
dinamikos mokslus Ameri
koje. Kadangi JAV pasta
raisiais metais pridarė nedo
vanotinų ginklų prekyboj 
klaidų, atsisakydama kai ku-

PASISEKĘS LB SUVAŽIAVIMAS
JAV LB Krašto valdyba, 

vykdydama savo veiklos pla
ną š.m. sausio 26 d, New 
Yorke sušaukė rytinio Ame
rikos pakraščio LB apygar- 

' dų ir apylinkių pirmininkų 
suvažiavimą.

Suvažiavime dalyvavo 51 
atstovas.

Suvažiavimą trumpu svei
kinimo Žodžiu pradėjo LB 
New Yorko apygardos pirm. 
A. Vakselis, pakviesdamas 
LB Krašto valdybos vykd. 
vicepirmininką B. Raugą pra
dėti suvažiavimo darbus. 
Šis, padėkojęs N.Y. apygar
dai už suvažiavimo globą, iš
reiškė linkėjimus Kultūros 
Židiniui, kad iš jo "tauti
nio sąmoningumo spinduliai 
ilgus metus šviestų lietuvio 
išeivio keliuose, žadindami 
viltį, keldami pavargusį, 
grąžindami paklydusį’. Į pre
zidiumą pakvietė: V. Voler- 
tą, A. Balsį, J. Kapočių, K. 
Jankūną ir G. Žemaitį. Į 
nutarimų komisiją: A, Vak- 
selį, F. Andriūną ir A. Gai- 
liušį.

Suvažiavimas buvo pra
vestas sklandžiai. Pirmuoju 
suvažiavimo darbo klausimu 
buvo V. Maciūno referatas, 
pristatęs jaunimo rūpes
čius ir jų pastangas susior
ganizuoti į Jaunimo sąjungą 
Lietuvių Bendruomenės 
Lietuvių Bendruomenės rė
muose. Kadangi V. Maciū
nas dabar yra ir Amerikos 
liet. Jaunimo Sąjungos pir
mininku, savo pranešime da
rė aiškias išvadas ir drąsiai 
žvelgė į Liet. Jaunimo sąjun
gos ateities veiklos galimy-

riuos sunkiuosius ginklus 
pardavinėti Lotynų Ameri
kai, tad Šita proga laiku pa
sinaudojo ir naudosis Pran
cūzija; pastaroji taip pat 
naudojasi JAV politiškomis 
klaidomis Artiuosiuose Ry
tuose.

bes. Jo skelbtos mintys 
sukėlė gyvas diskusijas.

Bendruomeninės veiklos 
organizacinius pagrindus 
analizavo B. Raugas. Jis sa
vo 15 minučių referate pa
žvelgė į visus LB šakotuo
sius darbus bei rūpesčius, 
pagvildendamas LB organi
zacinę struktūrą, ypač išryš
kindamas bendruomeninin- 
ko - visuomenininko būdin
gesnius bruožus, kurių pa
grinde esąs idealizmas. Iš
keltos mintys buvo gyvai 
gvildentos diskusijose.

Po to sekė pertrauka 
priešpiečiams, kurie buvo 
newyorkiečių paruošti tikrai 
nepaprastai puikiai.

Po užkandžių sekė lit. 
šviet. inspektoriaus A. Ma
sionio etninių grupių studi
jinis pranešimas, išsamiai 
supažindinęs su galimy
bėm mūsų lituanistiniam bei 
kultūriniam reikalui susi
laukti Amerikos valdžios pa
ramos.

Simpoziumas, vadovau
jant LB Visuomeninių rei
kalų Tarybos pirm.' A. Ge- 
čiui, palietė LB veiklą poli
tinėje srityje, kurią ryškino 
pats A. Gečys, talkinamas 
A. Mačiulaitytės-Zerr ir R. 
Česonio. Prie jų pareiškimų 
vykusiai įsipynė iri P. Mita
las, pagvildendamas LB fi
nansines problemas.

J jų keltus klausimus 
suvažiavimas įsijungė su sa
vo mintimis.

Apylinkių pirmininkų pa
sisakymams buvo skirta 2 
vai. 45 m. laiko. Tas laikas 
buvo tikrai pilnai išnaudo
tas, nors dalis apylinkių pir
mininkų ir nebuvo tinkamai 
pasiruošę: trūko konkrečių 
davinių, į ką buvo atkreip
tas dėmesys, kviečiant į šį 
suvažiavimą.

Suvažiavimas, priėmęs 
eilę nutarimų bendruomeni
niais reikalais, šį įvykį bai
gė Lietuvos himnu. B. Rgs.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos piniginė apyskaita 
nuo 1973 sausio 1 iki 1973 gruodžio 31

16
16
16
16

d. 
d. 
d.
d.

aukos 
aukos 
aukos 
aukos

PAJAMOS
Bendruomenei ....
ALTAI ..................
Tautos F.-VLIKUI 
kitom organ............

Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario
Solidarumo įnašai ........................................
Parama prezidiumui ....................................
Rugsėjo mėn. vajus ....................................
Žmogaus teisių paž. pav. Liet. ang. k. ... 
Žmogaus teisių paž. pav. Liet, ispanų k. 
Įvairios aukos ir pereinamos paj...............
PLB solidarumo įnašai ...............................
IV Tautinių Šokių Šventės paj..................
Procentai už indėlius banke ....................

Iš viso pajamų per 1973 m. 
1973 m. išlaidos . t <

1 d.Lieka 1974 m. sausio mėn.
Pinigai laikomi:
Taupom, s-je Liberty Fed. 
Einam, s-je First Penn. Bank

.$12,880.75 
. 1,312.80 
. 1,289.11

47.95 
. 4,134.10 

230.00 
. 1,692.31 

444.00 
. 1,338.77 

271.35 
37230 

. 22,754.06 
. 807.46

Iš viso $47,574.96
Likutis iš 1972 m. 6,253.09

.................................$53,828.05

................................. 42.221.20

1. Sav. Ass............
i

$11,606.85

11,024.47
582.38

IS viso $11,606.85

Pastaba: Vasario 16 d. aukos, skirtos Altai ir Vlikui, yrat įrašytos 
tik tos, kurios buvo užrašytos Liet. Bendr. vardu. Nemažesnė su
ma per Krašto Valdybą persiųsta tiesiog ALT ir Vlikui, kai čekiai 
buvo užvardinti šiom organizacijom.

Kaip iš piniginės apyskaitos matome, Liet. Bendr. pajamos 
labai nedidelės ir pripuolamos (Taut. Šokių Šv.), o išlaidos didelės 
ir labai reikalingos. Platesnę kultūrinę ir visuomeninę veiklą 
išvystyti reikalingos lėšos. Prašome visomis progomis remti Lietu
vių Bendr. Aukas — čekius rašyti: Lithuanian American Com-

IŠLAIDOS
Parama Grandies išvykai į P. Amer. 
Tautinių Šokių Institutas ......................
Administracija ...........................................
Visuomeniniai reikalai ...........................
Žmogaus teis. paž. Liet, anglų kalba 
Žmogaus teis. paž. Liet, ispanų kai. .. 
Žmogaus teis. paž. Liet, vokiečių kl. 
Kultūrinė veikla .......................................
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas .......
Avansas Mokslo ir Kūr. Simpoziumui 
Avansas dainų rinkinio išleidimui ......
Švietimas .....................................-............
Paskola Švietimo Tarybai ......................
2-jų operų paruošimas ...........................
Tarybos narių kelionės ...........................
Prezidiumas .....................................  ........
Jaunimo reikalai — sportas ir kt..........
Įstatų ir taisyklių par. ir atspausd.......
Organizacinė, veikla .... :.........................
PLB solidarumo įnašai ..........................
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Įvairios

16 d. aukos ALTai ..............
16 d. aukos VLIKU1 ...........
16 d. aukos kitoms organiz. 
išlaidos ....................................

,$3,000.00 
. 1,000.00 
.. 3,767.21 
.. 3,829.04 
.. 1,446.00 
.. 1,488.72 
. 500.00
. 1,209.86 
.. 562.77
. 2,000.00 
. 1,775.00 
. 887.00
.10,000.00 
. 2,600.00 
. 1,919.32 
.. 1,006.46 
.. 1,277.18 
.. 556.85
.. 237.89
.. 361.50
.. 1,312.80 
.. 1,289.11 

47.95 
.. 146.54

Iš viso $42.221,20 

munity of USA, INC. ir siųsti — P. Mitalas 7322 Oak Avė. Phila
delphia, Pa. 19126.

Pastaba: a) Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo išlaidos yra nepilnos, 
nes dar neatsiskaityta už duotą avansą, b) Dainų rinkinio išleidi
mas dar bus reikalingas stambios piniginės paramos, c) Švietimo 
Tarybai duota paskola turėtų būti grąžinta 1974 m.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Vaidyba
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KBIMINAUNĖS POLICIJOS VAIDININKO XV ATSIMINIMAI

TERITORINIS LIETUVOS
"LAIMIKIS’’

Kompartijos centro komi
tetas turi daug skyrių ir po
skyrių. Vienas iš tokių yra 
‘Propagandos ir agitacijos’ 
skyrius. Gausiai rubliais še
riamas agitpropo skyrius ap
jungia didelį pareigūnų bū
rį. Visi jie gerai treniruoti 
specifiniam lenininės dokt
rinos garsinimo darbui. Tai, 
nelyginant, prekių reklama
vimo bei pardavimo techni
kos mokykla. Apsukrus par
davėjas laisvos rinkos vals
tybėje, sakoma, gali įsiū
lyti jums viską. Jis sudo
mins jus savo parduodama 
preke; įrodys, kad jūs gy
venti be tos prekės negalė
site; kad tai yra didžiulė 
sėkmė prekę tą nupirkti, tu
rėti ir ja džiaugtis. Šitaip’ 
net aklam gali parduoti 
žiūroną, visiškai kurčiam pa
tefono plokšteles!...

Tokią pardavėjišką parei
gą vykdo agitpropo leidžia
mas žurnalėlis 'Laikas ir 
įvykiai’, kuriame pirmuoju 
smuiku ‘groja’ Vladimiras 
Beriozovas ir A. Piročkinas. 
Žurnalėlio tikslas pamokin
ti agitpropininkus, kaip par
duoti leninę doktriną. Agit- 
propinis pardavėjas, kaip ir 
apsukrus kapitalistinio kraš
to ‘seilsmenas’, turi įsiūly
ti marksistinį žiūroną aklam 
sovietiniam pavaldiniui.

Šis blefas itin rėžia akis, 
kada komunistinei agitaci
jai tenka liesti neseną, dar 
vyresniojo amžiaus žmonių 
atmintyje išlikusią praeitį. 
Tai ryšku ok. Lietuvoje. Ru
sijoje nebėra žmonių, kurie 
atsimintų ‘ikispalinį’ gyveni
mą, bet ok. Lietuvoje dar 
daug žmonių, kurie gerai at
simena ‘ikikarinį’ gyvenimą. 
Tad tokiems pasakoti pagal 
lenininę agitacinę fantaziją 
apie neseną praeitį, reiškia 
grubų ‘akių muilinimą’, įžū
lų melą.

Įžūliam melui paremti 
reikia liudininkų. Todėl no
riai linksniuoja labai kvis- 
linguojančių žmogelių pareiš 
kimus. Bet žmonės nelabai 
jau įsiklauso į tokius pareiš
kimus. Tad ieško ‘svaresnių’ 
balsų. Įsiklauso į išeivijos 
pareiškimus. ‘Pažangie
siems’ ok. Lietuvoje neti
ki. Bet, štai, pavyksta Pi
ročkinui ir Berezovui rasti, 
ir prie savo kurpalio pri
tempti, kokią ištrauką iš 
bendro konteksto. Šio žur
nalėlio aštuonioliktame nu
meryje kažin koks Istorijos 
mokslų kandidatas, partijos 
istorijos instituto prie Lie
tuvos KP CK vyresnysis 
mokslinis bendradarbis J. 
Jarmalavičius sulipdė ilgą 
rašinį ‘Antikomunizmo tar
nyboje’.

Trilikažodžio titulo ‘istori
jos žinovas’ narsiai kraipo 
istorinius faktus, davinius, 
skaičius, datas. Jam ‘tikslas 
pateisina priemones’. Tas 
tikslas - įrodyti, kad tiktai 
sovietinei okupacijai esant 
Lietuva sulaukė savo istori
nės (ir geografinės) misijos 
įgyvendinimo. Savo ‘tezei’

įrodyti J. Jarmalavičius 
stveria seną, 1971 metų 
‘Akiračių’ numerį, sužvejo- 
ja ten vėjavaikiška užuomi
na, esą, tiktai ‘dabartinė 
Lietuvos TSR teritorija bei 
nacionalinė gyventojų sudė
tis yra ‘laimikis’, kokio anks
čiau nepriklausomai Lietu
vai nebuvo pavykę pasiek
ti: ir Vilnius, ir Klaipėda, 
ir gyventojų apie 80 procen
tų gryni lietuviai’. (Akira
čiai, 1971, Nr. 3).

Sakinys, aišku, ‘pūpųdė- 
diškas’: Vilnius mūsų, o mes 
rusų! Tautos išlikimo mįs
lė juk nepagrįsta geografi
nės teritorijos didinimu, 
bet tautos ryžtu gyventi. Ir 
koks čia ‘laimikis’, jeigu se
nas lietuviškas miestas Tilžė 
dabar lyg atsuktas revol
veris į Lietuvos galvą, pava
dintas Sovetsku? Ir koks gi 
tai ‘teritorinis laimikis’, jei
gu Karaliaučiaus sritis pa
versta RSFSR dalimi? Tad 
tas ‘Akiračių’ ‘geografinis 
laimikis’ tėra tiktai lapsus 
linguae, netyčiom išsitar
tas pleptelėjimas, sovietinio 
‘garbidžio’ įrėminimas į ‘aki- 
ratinius’ rėmelius...

Žongliruodamas ‘antiko- 
munistų’ sakiniais, kaip ‘įro
dymais’, kad sovokupacija 
lietuvių tautai reikalinga, J. 
Jarmalavičius į posakius 
žiūri kaip į ‘istorinius fak
tus’. Tačiau, šiokios ar kito
kios, kartais ir kvailokos ci
tatos, tėra lanksti blefui 
gaminti medžiaga; pleptelė
jimas nėra istorinis faktas.

J. Jarmolavičiui knieti įro
dyti, kad lietuvių tauta sie
kusi ir atsiekusi savo istori
nės misijos įsijungti į sovie
tinių tautų broliją. Jis šitaip 
meluoja: ‘darbo žmonės, Lie
tuvos komunistų partijos va
dovaujami, nuvertė buržu
azijos diktatūrą ir įvedė sa
vo politinę valdžią’.

Grubiausias istorinio fak
to klastojimas, akivaizdus 
melas, bet šlykštus blefas 
negąsdina ‘mokslinio bend
radarbio’ ir lenininės doktri
nos ‘seilsmeno’. Kas nežino, 
kokiu būdu Lietuva neteko 
savo Nepriklausomybės? Ar 
jau. visi užmiršo militarinės 
sovietinės okupacijos faktą? 
Ne! Žmonės išeivijoje ir ok. 
Lietuvoje prisimena ir oku
pacinių dienų detales.

Sovietinė okupacija nuplė
šė nuo Lietuvos jos dekla
ruotą neutralumo apsaugą, 
įtraukė Lietuvos teritoriją į 
karo veiksmų audrą.

Teritorinis geografinis ‘lai» 
mikis’, paleistas iš po plepios 
ir vėjavaikiškos išeiviškos 
plunksnos, staiga pasidarė 
atramos kolona sovietinio 
blefo pastatui'.

(St.p.)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

paskambinsiu kiek vėliau, o 
dabar darykim kratą ir te
gu jis peržiūri tai kas jam 
įmanu. Man likus su Šmit 
ir vienu policininku pradė
jau vykdyti kratą. Polici
ninkas pasiprašė leidžiamas 

tualetan ir kambaryje likom 
vienu du su Šmit, kuris 
tuojau pustyliai kreipėsi į 
mane:

- Aš suprantu tave. Jau
tiesi kaip tas ujamas šuo, 
bet tai ne nuo tavęs priklau
so. Aš suprantu tavo padė
tį labai gerai ir man neaiš
kink. Kas liepta padaryti 
su manim?

Aš jam paaiškinau, kad 
aš pats laukiu kiekvieną mi
nutę, kad galiu būti suim
tas, o dabar mus panaudo
ja tokiems veiksmams ir dar 
pristato ‘angelą sargą’, en
kavedistą. Jis dar kartą pa
tvirtino suprantąs mūsų, se
nų pareigūnų padėtį ir pa
skubom užklausė:

-- 0 ką padarysi su Prys- 
toru?

-- Neturiu supratimo. Dėl 
tokio atvejo mari nebuvo jo
kio patvarkymo, bet ‘ange
las sargas’ reikalauja, kad 
apie jį paskambinčiau ir pa
informuočiau kvotų skyriaus 
viršininką, tiksliau NKVD. 
Esą jis man tvirtina, kad tai 
labai svarbus asmuo. Nieko 
negaliu padaryti, turėsiu 
skambinti.

-- Aš taip ir maniau, 
kad jiems svarbus Prystor, 
o ne aš. Jis jau antra savai
tė kaip mėto pėdsakus, vis 
kitur nakvoja. Tai matyt 
ieško jį, o tavo padėjėjas 
yra geriau painformuotas už 
tave tokios nelegalios prieš
valstybinės literatūros pas 
mane ieškoti. Juk aš gi nie
kad nepolitikavau. Vien tik 
tai, kad esu vadinamas len
ku, kad esu .lenkiškos kil
mės, bet juk visą laiką gyve
nu Lietuvoje, veikiu su lietu
viais ir Lietuvai buvau lo
jalus. Žinoma ne komunis
tams.

Tuo momentu grįžo poli
cininkas ir mudviejų pokal
bis nutrūko. Vykdžiau kratą 
toliau. Neilgai trukus vėl 
pas mane prisistatė ‘padė
jėjas’ ir pasiūlė, kad pamė
ginčiau pakartotinai paskam 
binti Razauskui. Paskambi
nau. Atsiliepė Razauskas. 
Vos tik pradėjus man kalbė
ti jis tuč tuojau užklausė ar 
Šmit bute radome ką nors 
kitą. Atsakiau jam, kad ra
dom vieną nakvojantį vyrą 
ir tuoj pasakiau, kad su juo 
nori kalbėti mano ‘padėjė
jas’ ir telefono ragelį perda
viau jam pastebėdamas, kad 
pasakytų apie viską ir pa
prašytų, kad atsiųstų pagal
bos kratos darymui, nes mes 
nemokam svetimų kalbų. Šis 
perėmęs ragelį prisistatė ir 
viską Razauskui išdėstė. 
Kiek pasiklausęs Razausko 
dėstymų vėl telefono ragelį 
perdavė man. Razauskas 
trumpai ir drūtai man pasa
kė:

- Aš jau sakiau tavo pa
dėjėjui. Kratą baikit. Nėra 
ko ieškoti, jis nieko netu
ri, o jei ir turėjo tai sunaiki
no. Ilgai nesiterliokit. Siun
čiu jums automobilį ir va
žiuokit įstaigon. Abu, Šmit

Perėjom visus buto kam
barius ir viename radome 
ant sofos miegantį vyrą, ku
ris prabudęs pakilo iš guo
lio. Tai buvo vyresnio am
žiaus, augalotas, gražiai pa
kirpta barzdele vyriškis. Už
klausiau jo pavardę. Čia įsi
terpė ‘įtariamasis’ Šmit aiš
kindamas, kad jis esąs vo
kiečių - lenkų karo pasėko
je Lietuvoje internavesis ir 
lietuviškai nemoka. Klausi
mą pakartojau lenkiškai. 
Atsakė esąs Aleksander 
Prystor. Paprašiau, kad pa
rodytų dokumentus, o jis 
pasiprašė leidžiamas apsi
rengti. Apsirengęs patiekė 
man lenkų diplomatinį užsie
nio pasą ir leidimą kaip 
internuotam gyventi Kaune. 
Tuoj susivokiau, kad tai pul
kininkas Prystor, buvęs Len 
kijos ministeris pirminin
kas. Nieko nesakydamas ati
daviau jam dokumentus ir 
paprašiau visus pereiti į kitą 
kambarį -- biblioteką.

Bibliotekoje be apsčiai 
prikrautų lentynų knygo
mis, ant rašomojo stalo gu
lėjo daug įvairių bylų su pre
kybiniais raštais bei asme
niškais laiškais įvairiomis 
kalbomis. Suvokiau, kad su 
šia krata bus tikra velnia
va. Jau eidamas iš trečiosios 
policijos nuovados galvojau, 
kad kratos metu, pagal gali
mumą, didžiumą atsakomy
bės suversti ‘padėjėjui’, tad 
ir dabar palikdamas pulki
ninką Prystor su vienu po
licininku bibliotekos kamba
ryje, patvarkiau savo ‘padė
jėjui’, kad jis čia darytų kra
tą, o aš, girdi, su ‘įtariamuo
ju’ Šmit eisiu vykdyti kra
tą kituose kambariuose.

Patvarkęs skubiai išsineš
dinau į kitus kambarius. 
Po minutės, kitos pas ma
ne prisistatė padėjėjas ir pa
reiškė, kad didžiuma raštų 
yra svetimomis kalbomis ir 
jis nieko nesupranta. Be to, 
jis man pareiškė, kad norįs 
su manim atskirai pasikal
bėti. Išėjom koridoriun ir čia 
jis mane užklausė ar aš ži
nau kas yra Aleksander 
Prystor. Atsakiau jam, kad 
nieko apie jį nežinau. Žinau 
tik tiek ką mačiau iš doku
mentų, kad yra internavesis 
lenkas ir legaliai gyvena 
Kaune. Po šio mano pareiš
kimo mano ‘padėjėjas’ man 
paaiškino, kad jis esąs labai 
svarbus asmuo,, buvęs Len
kijos ministeris pirminin
kas ir ką aš manau su juo 
daryti. Atsakiau, kad jis ma
nęs neinteresuoja, nes yra 
įsakyta daryti kratą pas 
Šmit. Tačiau ‘padėjėjas’ ne- 
atližo ir man pasakė, kad 
apie tai reikia paskambinti 
kvotų skyriaus viršininkui 
Razauskui Išeities nebuvo. 
Aiškiai supratau, kad mano 
‘padėjėjas’ yra daugiau in
formuotas apie tariamą kra
tą ir kad kratos tikslas 
nebuvo ieškojimas kurios 
nors nelegalios priešvalsty
binės literatūros, bet tikslas 
užtikti ir suimti jiems rei
kalingus asmenis.’

Kaip minėjau išeities ne
buvo, tad pasiūliau jam, kad 
jis paskambintų Razauskui, 
painformuotų apie Prystor 
ir kartu paprašytų, kad kra
tos vykdymui prisiųstų vai- ir Prystorą suimkit ir pri- 
dininką, kuris moka sveti
mų kalbų, nes didžiumą raš
tų ir knygų yra svetimo
mis kalbomis. Mano ‘padė
jėjas’ nuo šios pareigos at
sikalbinėjo ir siūlė, kad pa
skambinčiau aš pats. Nieko 
nepadarysi, reikia skam
binti. Paskambinau, bet nie
kas neatsiliepė Matyt iš
ėjęs nes nesitikėjo kad taip 
greit kas nors teirausis. 
Pasakiau ‘padėjėjui’, kad

statykit į mano kabinetą. 
Aišku?

- Taip aišku, tik noriu pa
klausti kaip surašyti kratos 
protokolą kada krata veik 
nedaryta.

- Jokių kratos protoko
lų nereikia Suimk juodu ir 
kaip sakiąu pristatyk man. 
Supratai? Siunčiu mašiną. 
Pasiruoškit.

Padėjęs telefono ragelį 
pareiškiau ‘įtariamajam’

pasi-Šmit ir Prystor, kad 
ruoštų, nes turiu įsakymą 
juodu suimti ir pristatyti 
įstaigon. Kaip nuo pra
džios, taip ir dabar man pa
reiškus, kad juodu yra sui
mami, Šmit ir Prystor lai
kėsi ramiai, o Prystor net 
išskirtinai laikėsi ramiai, sė
dėjo prie stalo, skaitė laik-

raštį, tik rūkė cigaretę pas
kui cigaretę.

Po keletos minučių atva
žiavo automobilis ir su su
laikytais visi nuvažiavom į 
įstaigą. Sulaikytuosius pri
statėm pas Razauską, kuris 
paėmęs iš manęs kratos or
derį tuč tuojau kaž kam pa
skambino!

-- Čia Razauskas. Prys
tor jau suimtas. Gerai, ge
rai. Tuojau.

Vos tik Razauskas baigė 
kalbėti ir pakilo nuo kėdės 
suskambėjo telefonas. Kas 
kalbėjo nežinau, tik sekė 
šis Razausko patvarkymas: 

(Nukelta į 4 psl.)
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SKIRPSTAS

Pasaulio Lietuvio nr. 2 Bronius Nainys kelia barnį dėl šios 
skilties pastabų praeity, mėty nr. 93. Liūdna pastebėti, kad 
jis kaltina visai neteisingai: mūsų žodžius apverčia 
■priešingu galu! Jis sako: "Rado, kad savo nuotraukų 
dėjimas taip pat esąs menkavertiškumo kompleksas". 0 
buvo rašyta priešingai - LB vadai pagirti, kad to menka
vertiškumo jau atsikratę, būtent: "Gyvendami tarp verž
lių ir mus gniuždančių įtakų turime ir mes darytis drą
sūs, landūs ir nevengti reklamos. Reikia pripažinti, 
kad mūsų PLB ta kryptim daro aiškią pažangą... Štai ir P. 
Lietuvyje ta menkavertystės nusikratymo linkmė aiški"... 
Toliau, paminėjus nuotraukas spaudoje, daroma teigiama 
išvada: "Tai didelė reklama org-jai savo narių tarpe - visi 
tą veidą įsidėmės, gal ir į org-ją daugiau kas įsirašys". Argi 
B. Nainys nepajėgė tiksliai perskaityti tos 19 eilučių pa
straipos? O gal sąmoningai pakeitė žodžius, kad būtų 
kuo kaltinti? (gal todėl vengė ir Dirvos numerį pažymėti, 
kad skaitytojas nepatikrintų, kur tiesa). Tai klasiškas pa
vyzdys, kaip piktas veikėjas nepaiso aiškiai išspausdinto 
teksto ir jį apverčia savaip - sumezga iš nieko barnį. Lauk
tina, kad ruošiamas žurnalistų vadovėlis tokias negeroves 
išaiškintų ir pasmerktų. Gal ir L. Ped. Institutas padė
tų (pvz. neakivaizdinis) panašių raštų autoriams išmokti 
tikslaus pokalbio.

• Nepatiko Nainiui ir Skirpsto vardas, nors neblogesnis 
lietuviškas žodis, kaip Nainys; juk gal ir šis kai kam ne į akį 
bet ar dėl to Nainio mintis vadinti sapaliojimu? Įširdęs, 
jis pasišoka plūsti slapyvardžius. Bet mūsų ypatingose 
sąlygose, kai nėra savos žemės po kojom ir dar reikia be 
atlydos spyriotis prieš okupanto kėslus - tai gana formalus 
reiškinys. Net rimtos, geros knygos tuo būdu leidžiamos 
(Raišupis, Savasis ir k.). Svarbu, kad turinyje faktai tei
singi (o Skirpsto faktų Nainys nenuneigė). Aplamai smar
kus priekabiavimas prie str. autoriaus asmens ar pavardės 
visuomet reiškia stoką teisingų argumentų ginčui nulemti. 
Ir iš viso spaudoje raštus reikia vertinti ne - kieno para
šas, bet - kas parašyta. Siaura ir seklu žiūrėti vien to, kas 
straipsnį parašė. 0 slapyvardininkų medžiojimas pas mus 
sena liga. Ir apsijuokiama. Kadaise padorus žurnalistas 
S. Vainoras ir rimtas visuomenininkas A. Kučys buvo 
spaudoje viešai niekinti kaip tariami ‘slapyvardininkai’, 
mat, tos pavardės kai kam nepatiko. Yra girdėta mintis, kad 
reiktų kurį protarpį viską spausdinti be parašų - gal išmok
tume objektyviai tekstą skaityti ir išvadas daryti - be 
šališkų simpatijų ir antipatijų. Ir Nainio raštams slapyvar
dis praverstų, nes panašaus svetimų minčių žalojimo ir 
neteisingų užpuolių, kaip šiuo atveju, jokia redakcija nedė
tų, jei ne tas LB vadovo vardas.

• Lieka neaišku, kodėl B. Nainys prisiskyrė sau menka
vertiškumo kompleksą (lyg - Vagie, kepurė dega!), kai 
mūsų to nebuvo tvirtinta. Susijaudinęs jis prikalba daugiau 
netinkamų dalykų. Pvz. nerasdamas, kaip savo išpuolį 
paremti, bando temą nukreipti kitur ir ginčą išplėsti (tai 
sunki žumalizmo yda!): ima kaltinti pačią Dirvą nuo
traukų dėjimu, bet čia jo šūvis plaka atgal jam pačiam į 
kaktą, nes Dirvos viename numeryje niekad to pat as
mens devynios nuotraukos neįtelpa.

Kaip vyriausiam LB vadovui (o gal ir čia išsigins, kaip 
nuotraukų - be jo žinios ir be pritarimo viskas įvyko, kaž
kas kandidatu įstatė, kiti išrinko), nepridera kad ir menką 
narį užgaulioti su 'kažkoks'. B. Nainys daugumos narių ne
pažįsta, tad daugelis jam yra tik kažkokie’? Negražu ir kito 
padoriai ištartą nuomonę vadinti sapaliojimu. Pikti ir aštrūs 
ginklai kreiptini kovon su tikru priešu - su Maskvos komu
nizmu. O mes - visi bendrame būryje stovime prieš- 
okupantą, tad savo tarpe išsigalvoti priešiškus frontus yra 
nebendruomeniška.

• Jei B. Nainys tikrai nori dialogo, mielai iš jo, kaip LB 
vyriausiojo, išgirstume ką nors rimtom temom, o ne pigiai 
popierių gadinti dėl jo asmeniškų nuotraukų. Ir ten mes 
svarstėme platesniu požiūriu LB vadovų taktikos pažangą, 
darėme teigiamų išvadų, o asmenų visai nė neminėjome. 
Štai keletas klausimėlių iš daugelio:

- Kodėl numarinta Kultūros Taryba? Ar ji visuomenei 
tautiniu atžvilgiu nereikalinga?

- Kodėl lit. mokyklų vadovėliams tikrinti nėra pajė
gios komisijos ir išeina leidiniai, kurie sukelia daugelio pa
sipiktinimą?

- Kodėl L. Fondui, nors buvo LB prašoma, lig šiol netei
kiama rimta pagalba pinigų skirstymui - tebetęsiamas pri
mityvus ir kultūrą nuvertinąs "Kalėdų Senelio" dovanų 
dalinimas pagal interesantų prašymus?

- Kodėl gražiai daiginta liet, teatro užuomazga (Chicar 
goję) buvo staiga išmesta laukan?

- Ar LB jau liausis kultūros reikalais rūpintis, pereidūr 
ma į politiką?

Palaikysime dialogą su B. Nainiu, jei jis daugiau mū
sų teksto atbulai neišvers, taip pat jei savo stilių išlaikys 
kultūringuose rėmuose, be ‘sapaliojimų, ‘kandžiojimų’ ir tt. 
Neapvaldytas jausmingumas visuomet trukdo objektyviai 
ir teisingai vesti pokalbį.
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PRYSTOR...
(Atkelta iš 3 psl.)

-- Gerai, gerai. Baikit. 
Nereikalinga ten daugiau 
terliotis. Viskas kas reikėjo 
jau yra. Važiuokit namo ir jį 
palikit ramybėje. Nereika
lingas. Sakiau, kad važuokit 
namo.

Iš to pasikalbėjimo su
pratau, kad ir kitos kratos 
buvo vykdomos tikslu pa
gauti Prystor ir, kad Šmit 
teisingai protavo, kad jiems 
svarbu pagauti Prystor. Ma
tyt turėjo žinių, kad Prys
tor nuolatinėje gyvenamoje 
vietoje neprisilaiko ir keliau
ja per bičiulius lenkus, tad 
ir buvo padarytos kratos 
pas tuos, pas kuriuos įtarė jį 
galint prisilaikyti. Kratos 
tikslą valdininkams nusakė 
kaip ieškojimą nelegalios 
priešvalstybinės literatūros, 

, o jų ‘padėjėjams, angelams 
sargams’ davė pilnas infor
macijas ką reikia tikrumoje 
surasti.

Sulaikytus Šmit ir Prys
tor su dviem policininkais ir 
‘padėjėju’ buvau palikęs ko
ridoriuje prie Razausko ka
bineto. Baigęs telefoninį pa
sikalbėjimą paliepė atvesti 
Prystor. Pradaręs duris pa
kviečiau jį kambarin. Įėjus 
Razauskas tuojau paprašė jį 
dokumentų. Prystor padavė 
jam savo pasą ir leidimą 
kaip internavusiam gyventi 
Kaune. Razauskas peržvel
gęs dokumentus jį užklau
sė kodėl jis slapstėsi, Prys
tor atsakė jam, kad jis ne- 
sislapstė, bet kaip interna- 
vesis neturėdamas išteklių 
glaudėsi pas tuos kas jį pri
glaudė. Po to jis liepė Prys- 
toriui eiti kartu su juo, o 
man pasakė, kad esu laisvas 
ir galiu eiti. Palengva, ne
skubėdamas lipau laiptais į 
savo aukštą ir pastebėjau, 
kad paskui mane eina Ra
zauskas, o taip pat ir abu 
suimtieji policininkų lydi
mi. Jie nuėjo į trečiąjį 
aukštą, matyt pas Snieč
kų.

Tuo metu jau buvo žino
ma, kad jie vykdo suėmi
mus, bet niekad savo suim
tųjų dar netalpino į Saugu
mo departamento rūmų da
boklę, bet iš karto juos vež
davo į Kauno Sunkiųjų Dar
bų kalėjimą. Panorau patirti 
kas bus padaryta su suim
taisiais. Ar juos paleis, ar 
patalpins į kalėjimą ir to
dėl atsisėdau viename kam
baryje iš kurio per langą 
matėsi visas kiemas ir auto
mobilių garažas. Ėmiau ste
bėti garažą, nes tikėjausi, 
kad jie suimtuosius neišves 
pro frontines duris. Taip ir 
buvo. Gal už dešimties ar 
penkiolikos minučių į garažo 
kiemą, tų pačių policininkų 
ir buvusio ‘padėjėjo’ lydimi, 
jau surakinti išėjo ir abu su-

PRIVATUS SOVIETINIO ŪKIO SEKTORIUS
Vakarų pasaulio žurnalis

tai, kurie turi progos vieto
je stebėti ir studijuoti so
vietinio gyvenimo faktus ir 
tendencijas, kartais savo įs
pūdžiais pasidalina su atsto
vaujamų laikraščių skaity
tojais. Štai, M. Seeger Los 
Angeles Times rašo, kaip so
cialistinis ūkis pagimdė ir iš
ugdė gana buinų pavaini
kį - privataus ūkio sektorių.

Čia duodame jo straipsnio 
atapsakojimą bei kai kurių 
jo vietų vertimą.

Jokia vaizdingos rusų kal
bos frazė dviem žodžiais 
nepasako tiek daug kaip po
puliarioji ‘na levo’. Raidiš
kai tai reiškia ‘į kairę’, 
‘kairėje’. 'Prasmės atžvilgiu, 
ji greičiau reiškia ‘iš šalieš’, 
‘šalia’. Rusiškai ši frazė ver
ta tūkstanties paveikslų, 
kad galima būtų pavaizduo
ti, kaip milijonai sovieti
nių piliečių padidina savo 
pajamas ir pagerina savo 
buitį, vikriai operuodami 
pilkojoj rinkoj, kuri yra kaž 
kur tarp oficialaus įstatymo 
bei penkmečio plano ir aiš
kiai nelegalios ir pavojingos 
ju.odosios rinkos.

Kaip ši pilkoji rinka vei
kia, korspondentas pavaiz
duoja keletą pavyzdžių.

Prie Maskvos muitinės 
trys vyrai iškrauna sunkve
žimį. Šoferis, pastebėjęs už
sienietį, atėjusį atsiimti siun 
tinio, prieina ir tyliai klau
sia: ‘Ponas, gal jums reika
lingas sunkvežimis?’

Šeima, daugelį metų gy
venusi bendro buto viename 
kambaryje, netveria džiaugs 
mu pagaliau gavusi butą 
naujame name. Bet jos 
džiaugsmas trumpas: įsi- 
kraustę pamato, kad durys 
be rankenų, vonioj trūks- 
ta veidrodžio, virtuvės sinka 
neprijungta prie kanalizaci
jos, linoleumas ‘susikūpri
nęs’ ir t.t. Bet... durų 
skambutis suskamba, ir kai 
naujas buto šeimininkas 
atidaro duris - prieš jį stovi 
du vyrai su įrankiais. Už ge
rą atlyginimą, jie padarys 
butą įmanomą gyventi.

Moteris, kenčianti nuola
tinius skilvio skausmus, nu
sivylus ir pavargus lanky
dama socialistinės medicinos 
kliniką. Kiekvienas vizitas 
reiškia ilgas laukimo valan-

imtieji. Visi susėdo į dvi ma
šinas ir išvažiavo iš kiemo. 
Reiškia išvežė Kauno Sun
kiųjų Darbų kalėjiman.

Tai tokiomis aplinkybė
mis 1940 metų birželio pačio
mis paskutinėmis ar liepos 
mėn. pirmosiomis dienomis 
Kaune buvo suimtas buvęs 
Lenkijos ministeris pirminin
kas Aleksander Prystor.

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 1974 METAIS
American Travel Service BiOras šiais metais yra suorganizavf*

18 grupinių kelionių Į Lletuv*. Tai yra kelionių biūras, kuris pirma
sis pradėjo organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrim* oloje 
srityje.
VISOS GRUPĖS LIETUVOJ PRALEIS S DIENAS (1 dien* Kaune).

Ekskursijų išvykimo datos yra sekančios:

GEGUŽĖS MĖN. 20 D.

BIRŽELIO MĖN. 11 D.' 
BIRŽELIO MĖN. 17 D.

LIEPOS MĖN 1 D.

LIEPOS MĖN. 8 D.

LIEPOS MĖN. 14 D.

RUGPIŪČIO MĖN. 4 D.

RUGPIŪČIO MĖN 15 D. 
RUGSĖJO MEN. 1 D.

SPALIO MEN. 2 D.

— CHICAGO — NEW YORK — 18 dienų — 
sustoja Leningrade

— CHICAGO — 15 dienų
— CHICAGO — NEW YORK — 17 dienų — 

sustoja Helsinki
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Lisabonoje
— CHICAGO — NEW YORK — 17 dienų — 

sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki
— CHICAGO — 17 dienų — sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

arba 20 dienų (sustojant Romoje)
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — DALYVIŲ SKAIČIUS GRUPĖSE 
YRA RIBOTAS.

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South VVestern Avenue 

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238*9737
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome reikalingu* 

iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių rei
kalai* po vis* Amerik* ir kitus pasaulio kraštus, parduodame bilietus, 
parūpiname visas — be jokio papildomo mokesžio.

Jas, o ir daktaras duoda 
tik aspirino tabletę ir liepia 
ateiti už keturių dienų. Pa
galiau, moteris sužino dakta
ro pavardę ir susitaria, kad 
jis ją apžiūrės privačiai. Ži
noma, už privatų atlygini
mą...

Vakarų ekspertai jau se
nai bando analizuoti Sovie
tų ekonomijos neoficialaus 
sektoriaus mechaniką, ir 
vertina kad jo dydis siekia 
apie 25% oficialaus ūkio, o 
gal būt net ir iki 50% visos 
apyvartos. Stebėtojų verti
nimu, vien tik Maskvoje, 
kad padarytų butus įmano
mus gyventi, privatiems re
montams žmonės išleidžia 
apie 10 milijonų rublių.

‘Na levo’ sistema yra išpli
tusi visoje Sovietų Sąjungo
je. Kai kurie ekspertai šią 
sistemą laiko atsakinga už 
tai, kad Kremlius negali pa
siekti savo gamybos tikslų, 
nes privatinės pajamos yra 
žymiai patrauklesnės, negu 
oficialūs bonai už antnormi- 
nius išdirbius. Be to, pilko
sios rinkos operatoriai savo 
privačiam Verslui, dažniau
sia, vartoja valstybinius pa
dargus.

Finansinis ‘na levo’ siste
mos poveikis be abejo turi 
rimtos įtakos visai socialis
tinei ekonomijai, bet ši siste
ma taip pat atskleidžia įdo
mius politinius bei sociologi
nius reiškinius. Plati šios sis
temos apimtis rodo aiškią 
panieką valdančios komu
nistų partijos griežtiems 
principams, kurie įsakmiai 
reikalauja, kad darbininkai 
sektų oficialaus plano nu
statytas taisykles, kurios 
ištikrųjų turi įstatymo ga
lią. ‘Na levo’ taip pat yra gy
vi pavyzdžiai nenuslopinamo 
žmogiško instinkto, siekian 
čio privačios nuosavybės ir 
privataus verslo žmonių kar
toje, išaugusioje sovietinio 
stiliaus komunistinėje san
tvarkoje.

Valdžios žmonės prieš 
daugelį ‘na levo’ operacijų 
užmerkia akis, nes šie opera
toriai atlieka labai svarbias 
ūkines funkcijas, kurių ofi
cialioji socialistinė ekonomi
ja nepajėgia atlikti. Dauge
lis šių amatininkų operuo
ja pusiau viešai, ir jų veik
la yra taip aiški, kad jie 
lengvai galėtų būti sustab
dyti, tačiau tai nedaroma, 
kadangi netekus jų patarna
vimų, ne tik nukentėtų 
jau ir taip šlubuojanti ekono
mija, bet ir didėtų žmonių 
nepasitenkinimas.

Viena labiausiai erzinan
čių ir socialistinį ūkį kompro 
mituojančių ‘na levo’ gru
pių, tai magiškai pasirodan
ti, kai tik apsigyvenimui ati
duodami daugiabučiai na
mai. Nors namų statyba 
gana plačiai vykdoma, bet 
oficialūs skatinimai ir spau
dimai įvykdyti statybos pla
nus pasiekia greitesnį tem
pą tik kokybės sąskaita.

Neseniai, tikrindamas 
naują butą Charkove, sovie
tinis korespondentas rado: 
‘Tapetai nuo sienų krinta, 
per lubas varva lietus. Visos 
durys ir langai neužsidaro. 
Vonia svyruoja, dažai nuo 
lubų krinta. Elektros ir sani
tarinės sistemos neveikia’.

Šiuos trūkumus pašalina 
taip vadinami, ‘šabašniky’, 
užbaigėjai, kurie užbaigia ar 
pataiso tuos darbus, kurių 
oficialieji statytojai, skubė
dami išpildyti nustatytus 
planus, paprasčiausiai ne
spėjo, nenorėjo, arba, dėl 
medžiagų stokos, negalėjo 
atlikti. Šie gerai apmokami 
‘šabašnikai’ dažniausia yra 
tie patys darbininkai, kurie 
tuos namus statė. Kiti yra 
susiorganizavę į privačias 
bendroves ir niekur kitur 
nedirba. ‘Mes čia dirbome ir 
žinome visus trūkumus ir 
kas dar nebaigta. Be to, mes 
žinome ir kur reikalingos

medžiagos paslėptos’, pa
reiškė vienas ‘šabašnikas’ 
buto savininkui.

Pereitą žiemą komunistų 
partijos organas Pravda at
skleidė, kad buvo įvesta 
nauja sistema, kuri turėjo 
tikslą užkirsti kelią ‘na levo’ 
amatininkams nelegaliai pel
nytis iš televizijos remon
tų. Kai paaiškėjo, kad TV re- 
-monto dirbtuvėse vyksta 
sukčiavimai, televizijos in
dustrija išleido kuponus, ku
rie turėjo būti tiesiai išduo
dami pirkėjui kartu su TV 
aparatu. Pirkėjas turėjo tei
sę už tą kuponą į nemoka
mą aparato remontą. Bet 
tuojau pasirodė, kad televi
zijos mechanikai šią sistemą 
jau pavertė į ‘garantuotą 
sukčiavimo sistemą’.

‘Viskas įvyko labai pap
rastai’, sako Pravda. ‘TV 
krautuvės vedėjas V. P. Sit- 
nick susitarė su pardavė
jais, kad jie nukirps remon
to kuponus nuo TV aparatų 
prieš juos atiduodami pir
kėjams. Už kiekvieną kupo
ną Sitnick mokėjo pardavė
jams po 20 kapeikų, o pats 
už kiekvieną kuponą gavo 
po 8 rublus iš TV fabriko.

Tur būt iš visų ‘na levo’ 
biznierių aukščiausių pažy
mėjimų nusipelno pereitais 
metais sugauti du gruzinai 
milijonieriai. Jie sėkmingai 
buvo įsteigę ištisą privatų 
fabriką,kuris gamino drabu
žius iš valstybinių medžia
gų atliekų. Medžiagos buvo 
vartojamos valstybinio dra
bužių fabriko, kuriam, tarp 
kita ko, jie patys ir vadova
vo.

Reikia pasakyti, kad ‘na 
levo’ sistema jos dalyviams 
teikia ne vien tik piniginės 
naudos. Viena kino teatro

aktorė neseniai pasakojo, 
kad ji turėjo daug malonu
mo pasidžiaugti amerikiniu 
filmu ‘Joe’. Kadangi filmas 
Maskvoje viešai nebuvo ro
domas, kaž kas paklausė, 
kur ji šį filmą mačiusi. Ji tik 
mirktelėjo ir nusišpysojo: 
*na levo, na levo, kino filmų 
klube’. (ar)

FACTORY HELP
NO EXPER1F.NCF. NEEDED FOR 

LIGHT FACTORY WORK.
Steady work for ųuulified people. 

APPLY IN PERSON 
INTERSTATE DIESEL CO.

2093 EAST I9th ST. 
CLEVELAND, OHIO 

(5-14)

MEN WANTED 
GENERAL LABOR STEEL 

VVAREHOUSE 
2ND SHIFT ,

Good Benefits 
1NDEPENDENT STEEL CO. 

615 L1VERPOOL DR1VE 
(Off Pearl & Grafton Rd.) r 

VALLEY. CITY. OHIO 
216-225-7741

(5-ID

FITTERS-WELDERS
STEEL TANK AND PLATE FABRL 

CATION
NEED EXPF.RIENCED — Filtern who 

can read drawings and fabricatc.
TOP WAGES — And fringe benefits. 

Good opportunity for qualified men.

ROSS TANK & WELDING CO. 
MUN1TH. MICH. 49259 

517-596-2987
An Equal Opportunity Employer * 

(10-14)

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO, 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO (Jįjį 

MĖNESIO PIRMOS. —

•<

WE PA Y HIGHĖST KATES:
7%% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000)

— yr* Certificates (Min. $1,000.00)

Member F.S.L.I.C., Wa*hington, D.C. Equal Opportunity Undttr

gĮalnt 
jKiitliony 
Savings

1447 S. 491h Court • Cicero, Illinois, 60650
Phone ( 312)656-6330

Open Mon., 9-8; Tuos., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriousio Amerikoje ir Europoje "JIB Haorpflegc-Lotion" preparatas sulaiko 
plauku slinkimą, naikina pleiskanas, paialina niešillmų, plaukų skilimų, 
stiprino plaukų šaknis, padeda otgouti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki IOP%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygoi. 
JIB Mcdicine Lig. 8 uncijos 16 sovoičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINI - DOVANĄ | LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄIUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

HPRESS & TRAVEL ACENCY, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

PACKAGE
Tel. 1212) 581-6590 

(212) 581-7729

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

PACKAGE EXPRESS ž TRAVEL AGEHCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

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

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghnian Street_________
BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street__________ ..
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUf'FALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue _________
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ___ ...
CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street ....___ ....
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ..'..............

CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenihvorth Avenue .. 
DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue .... 
FARM1NGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9___
"HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue ....
LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue 
NEVVARK, N. J. — 378 Market Street . ......................... .
NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue .................. .
NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue....................
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue .... 
RAHVVAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_________
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue...........
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street .. 
TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue . ..................
UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street r........

...435-1654 

...342-4240 
—.467-6465 
...895-0700 
...486-2818 
...376-6755 
...925-2787 
...771-0696 
...365-6780 
...363-0494 
...365-6740 
...249-6216 
...385-6550 
...642-2452 
...674-1540 
...475-7430 
...769-4507 
...381-8800 
...257-6320 
—475-9746 
—392-0306 
—732-7476
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KŪRYBA IR MOKSLAS
C. GEDGAUDAS K ISTORIJA |f

ISTORINIAI ŠALTINIAI
(2) JŪRATĖ STATKttTĖ DE ROSAlfS

Archeologinėse iškaseno
se randami įrašai mūsų lai
kais yra uoliai tiriami ir ger
biami. Atkastų raštų dėka 
yra pav. atstatoma hetitų 
ar šumerų daugiau ' negu 
5.000 metų senumo istori
ja, pilnai pasitikint užtinka
mu užrašų tekstais. Kaip pa
sitaiko sakinys kuris yra ne
suprantamas, ar kuris skam
ba stebuklų bei legendų at
pasakojimais, mokslininkai 
kruopščiai nagrinėja kiek
vieno žodžio prasmę ir ban
do įsijausti į ano laikotar
pio alegorinę galvoseną bei 
suprasti, kas kiekvienu pa
lyginimu buvo norėta pasa
kyti.

Visai kas kita yra su bib
liotekose trūnijančiais senai
siais Europos raštais. Nors

NAUJOS

donio raštus užantspauduoti 
‘nepatikimų šaltinių’ ženk
lu.

Su Girdoniu susidorojęs, 
Walter Gotz turėjo susitik
ti su faktu, jog visi kiti anų 
laikų istorikai maždaug tą 
patį porino, ką ir Girdonis. 
Taigi liko išbraukti iš ‘patiki
mųjų’ skaičiaus ir visi kiti 
anų laikų istorikai, kaip pav. 
Ablabijus, Orozijus ar Šv. 
Izidoras.

Didžiuosius autorius at
metus, vis dar liko neapsa
koma daugybė smulkių raš
tų, dokumentų, laiškų, sa
kyčiau visi ‘kasdieniniai’ vi
duramžių raštai, kurie irgi, 
lyg tyčia, yra perpildyti 
užuominomis apie baltų-eis- 
čių-gaudų sudėtingą istori
nę praeitį. Pav. daug tokių 
detalių galima rasti vakarų 
Europos užkariautojų vyčių- 
gaudų (vizigotų) kilmingų 
šeimų geneoiogijose, kurių 
įdomiausia bene bus vidur
amžiais galingos Baux gimi
nės geneologija Pietų Pran
cūzijoje, tvirtinusi, kad ši gi
minė yra kilusi iš baltų kara
lių dinastijos. Nemažiau 
įdomūs yra viduramžiais vy
kę eisčių (prekiautojų-jūrei- 
vių šakos) ir gaudų (galvi
jų augintojų šakos) nuola
tiniai ginčai apie tai, kuri

Dr. Rimgaudo Nemicko kelias į medicinos 
mokslo aukštumas JURGIS JANUŠAITIS

JUOZAS KRALIKAUSKAS

• Taūtvila. Juozas Krali- 
kauskas. Istorinis romanas, 
205 psl. Kaina 4 dol. Ap
lankas Ados Korsakaitės- 
Sutkienės. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas.

• Lietuviški tarptautinių 
žodžių atitikmenys. Dr. 
Pranas Skardžius. Išleido 
Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 
60636. Mecenatas Lietuvių 
Fondas. 100 psl. Kaina ne
pažymėta.

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba išleido anglų kalba 
prof. J. Ereto knygą apie 
užmirštuosius Baltijos kraš
tus. Leidinys vadinasi ”The 
Forgotten Balts”. Iš vokie
čių kalbos į anglų kalbą jį 
išvertė Ohio universiteto 
profesorius dr. Algis Mic- 
kūnas. Leidinys bus gau
namas Alto centre ir sky
riuose.

• Karaliai ir bulvės. Liu
das Dovydėnas. Pasakų rin
kinys. 212 psl. Kaina 4.50 
dol. Išleido Lietuviškos kny
gos Klubas, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, III. 60629.

• Saulės šermenys. An
tano Gustaičio satyrinės ir 
humoristinės poezijos rin
kinys, gausiai iliustruotas 
Viktoro Vizgirdos. Tai di
delio formato puošni kny
ga. Išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, 
kaina 7 dol.

raštų ir dokumentų apie Eu
ropos tolimą praeitį nestin
ga, tradiciniame tų raštų 
įvertinime vyrauja teksto 
vertės paneigimo papro
tys. Tomų tomai knygų, įvai
rūs senovės manuskriptai, 
svarbūs dokumentai, isto- 

.rikų yra atmetami vien to
dėl, jog jie nesutampa su tuo 
bendru vaizdu, kurį istori
kas jau buvo iš anksto susi
daręs apie pasaulio istorinę 
raidą. Kai raštas nesutam
pa su tuo, ką istorikas sau 
įsikalė į galvą dar mokyk
los suole sėdėdamas, tas 
raštas pasidaro istorikui ne
suprantamas. O nesuprastas 
raštas, savaime aišku, tam
pa beverčiu.

Šitokiu būdu, į ‘bever
čių’ tarpą buvo įtraukti visi 
svarbiausi baltų senosios is
torijos viduramžių šaltiniai 
ir vėlyvesnį autoriai, išdrį
sę tais šaltiniais pasinaudo
ti. Į ‘beverčių’ tarpą papuo
lė Casiodoras su Jordanes 
(Girdoniu), Pompejus Tro- šaka esanti garbingesnė. Eis 
gas, Ablabijus, Orozijus, Šv. 
Izidoras, Alfonsas X, Jo
nas Tritemijus, Jonas Dlu
gošas ir daugybė kitų. Mū
sų tarpe žymiai vėliau buvo 
stengtasi paneigti Lietuvos 
Metraščio autentiškumą (1), 
buvo ‘užmirštas’ Simanas 
Daukantas, išjuoktas Nar
butas, liko nepastebėti Ba
sanavičiaus istoriniai dar
bai...

C. Gedgaudo pasaulinės 
istorinės raidos dėstymo 
šviesoje, visa armija iškone
veiktų viduramžių skribų, 
iškoliotų istorikų ar užmirš
tų ‘romantikų’ (2) staiga su
tartinai įgyja gilią, konkre
čią, logišką prasmę. Šis fak
tas yra tuo ryškesnis, jog 
oficialiai ‘pripažintų’ seno
vės raštų yra didžioji dau
guma. Kai tie ‘nerimti’ raš
tai, staiga, visi kaip vienas, 
neretai šimtmečiais ir že
mynais nutolę būdami, pra
deda sutapti -- tuomet reika
las darosi panašus į savotiš
ką istorinių vertybių per
versmą.

Norint pilnai įsisąmoninti 
kokią revoliuciją Č. Gedgau
do knyga ‘Mūsų praeities 
beieškant’ įneša į istorinių 
šaltinių vertinimo dabarti
nė padėtį, gerą pavyzdį 
mums gali patiekti Girdonio 
(Jordanes) raštų likimas.

Istorijos mokslo popie
žius Walter Gotz, kurio įta
koje susiformavo kelios Eu
ropos istorikų kartos, savo 
daugiatomėje Universalio
je Istorijoje, Girdonis raš
tus šitaip įvertino:

“Didysis veikalas apie gu
dų (3) istoriją, kurį Casio
doras, Teodoriko (4) minist
ras, parašė šiam, karaliui jo 
paprašius, būtų neapsako
mos vertės. Deja, tas vei
kalas yra dingęs ir sausoje 
jo santraukoje, kurią mums 
patiekia ostrogotas Jorda
nes (5), atsiranda tokie di
deli trūkumai ir nenorma
lumai atpasakojant įvykius, 
jog jie nustelbia patiekia
mų žinių naudingumą. Pa
grindinė priežastis dėl ku
rios tie nenormalumai atsi
randa yra tame, jog rašte 
buvo norima pristatyti gu
dus ir jų karalių giminę, ge
nialius, kaipo labai kilnią ra
sę, o tam atsiekti yra išgal- 
vojama ilga ir tolima tos ra
sės praeities istorija”.

Tokio ‘argumento’ pakako 
gerbiamam Herr , Gotz, kad 
nepaprastai vertingus Gir-

čiai teigdavę, kad jų esama 
seniausios ir kultūringiau
sios baltų šakos, o gaudai 
įrodinėdavę, jog jie, o ne kas 
kitas, buvę tie “quem Ale- 
xander vitandum pronuntia- 
vit, Pyrrhus pertimuit, Ce- 
sar exhorruit” (6). Ginčai 
būdavo vieši, abiejų grupių 
palikuonys juos įsikarščia
vę sekdavo, taigi kiekvie
nas tokiame ginče naudotas 
istorinis teigimas turėjo bū
ti ‘neįveikiamas’ ir liesti tik
tai visiems gerai žinomus 
praeities įvykius.

Į tokią jūrą įpuolęs, Gotz 
karčiai skundėsi, kad anks
tyvaisiais viduramžiais kaž
kodėl “no hay ningum his- 
toriador que este en situ- 
acion de exponer este perio
do historico, de suerte quo 
todos los pueblos y aconte- 
cimientos se ofrezcan regu- 
larmente en la extension 
correspondiente a su impor- 
tancia”. (Ispanų vertime 
“Historia Universal”, Wal- 
ter Gotz, 7-a laida, t. III psl. 
42). Pažodžiui lietuviškai: 
“Nėra NEI VIENO istoriko 
kuris galėtų išdėstyti šį is
torinį laikotarpį taip, kad vi
sos tautos ir įvykiai būtų 
normaliai patiekti tokioje 
plotmėje, kokia priklauso 
jų svarbai”. Suprask: taip, 
kad visos tautos pasirodytų 
pagal tokią svarbą, kokią 
joms a priori yra suteikęs 
pangermanistas Herr Gotz.

Šiandieną, C. Gedgaudas, 
remdamasis daiktiniais ar
cheologijos, filologijos, kar
tografijos ir kitų mokslo ša
kų daviniais, mums apčiuo
piamai įrodo, kad Girdonis 
ir visi kiti anų laikų rašyto
jai kalbėjo šventą tiesą, nes 
baltai-eisčiai-gaudai iš tiesų 
yra turėję "tolimą tos rasės 
praeities istoriją”. Drauge 
grįžta pasitikėjimas gau
siems ankstyvųjų viduram
žių šaltiniams ir atsiranda 
reikalas kiekvieną jų iš nau
jo peržiūrėti, išnagrinėti, o 
neretai ir pagerbti, nes 
viduramžių raštuose mes 
dažnai užtinkame žymiai pla
tesnį akiratį ir gilesnį moks
linį sąžiningumą, negu pas 
tūkstantį metų vėliau gyve
nusį Gotzą.

Didžiuojamės lietuvų tau
tos vaikais, kurie išeivijoje 
įkopia į bet kokio mokslo 
aukštumas, užima atsakin
gas vietas, vadovauja moks
lo institucijom ir drauge pa
silieka nuoširdžiai dirbdami 
lietuviškajame pasaulyje, 
padėdami savo tautiečiams.

Tokių asmenybių tarpe 
turime ir Dr. Rimgaudą Ne- 
micką, garsų širdies ligų 
specialistą, Loyolos univer
siteto kard. Strich medici
nos mokyklos profesorių. 
Didžiuojamės juo ir dėl to, 
kad jis, nežiūrint savo 
sunkių, atsakingų pareigų, 
laiko stokos, vistik randa 
progų reikštis ir lietuviška
jame gyvenime.

Sausio mėn. 20 d. rinko
mės į Lietuvių tautinius 
namus. Rinkomės dideliu 
būriu. Net nebesutilpome į 
salę. Rinkomės arčiau susi
pažinti su šiuo iškiliuoju 
medicinos mokslo vyru, o 
drauge išgirsti iš jo ir auto
ritetingą medicinos žodį apie 
širdies ligas.

LTN valdybos pirminin
kas inž. Jonas Jurkūnas, 
pradėdamas popietę, gerai 
išmąstytu, taikliu žodžiu, iš
sakė Dr. Rimgaudo Nemic
ko ryškesnius jo gyvenimo 
bruožus ir atsiektus laimėji
mus.

Dr. Rimgaudas Nemickas 
šį pasaulį išvydo dar nepri
klausomoje Lietuvoje, 1938 
m. kovo 10 d., Kaune. Prie 
Nemuno gražiųjų krantų nu
skuba jo šešeri vaikystės 
metai. O ,kai raudonoji lava 
iš rytų ritosi mūsų tėvynės

tu susirašinėjimą apie Met
raščio originalaus teksto 
persiuntimą. (2) ‘Romanti
kas’, tai tvirtai įsigalėjęs 
‘techniškas’ išsireiškimas nu- 
ginčyjant kokį seną auto
rių. Duodama iš pasalų su
prastų kad jis rašo roma
nus, fikciją. (3) Gaudai, seno
vės BALTAI galvijų gaudy
tojai; gaudai ar vėliau ‘gu
dai’ buvo ta baltų šaka, 
kuri vertėsi gyvulių ūkiu. 
Geografiniai, tai būta cent
rinių baltų genčių. (4) Tauta- 
rikis. (5) Girdonis. (6) Ištrau
ka iš 840 metais rašytų 
Aivaro de Cordoba polemi
nių laiškų.

(1) Lietuvos Metraštis buvo 
oficialiai autentifikuotas ir 
istoriniai pripažintas tiktai 
1959 metais, po to kai R. Ša- 
lūga surado ir Lietuvoje pa
skelbė Bychovco su Narbu-

Dr. R. Nemickas 

link, mažasis Rimgaudukas 
su savo tėveliais iškeliavo 
į tremtį, į nežinią, net nenu
jausdamas, kokiu keliu nueis 
jo gyvenimas šių neramiųjų 
laikų dienose.

Tauraus tėvo ir didelio 
patrioto Romualdo Nemicko 
šeimą pokario metais sutin
kame Hanau lietuvių sto
vykloje, Vokietijoje. Drauge 
su jais ir jų mylimas Rim- 
gaudėlis. Tremtyje, Hanau, 
pradeda ir pirmuosius moks
lo žingsnius. O būdamas vie
nuolikos metų jis jau East 
Chicagoje, Amerikoje.

Nelengva gyvenimo dalia 
lydi Romualdo Nemicko pen- 
kerių asmenų šeimą. Vaiku
čius reikia leisti į mokyklą, 
o patys tėvai įsijungia į sun
kius darbus plieno ir kituose 
fabrikuose.

Gi Rimgaudas, dar 
pradžios mokykloje besimo
kydamas, bando pelnyti ir 
sau duonos riekę savomis 
rankomis, bedirbdamas 
krautuvėse, o kai pradėjo 
studijas Indianos universi
tete sukdamas į medicinos 
kelią, liuoslaikiais dirbo sun
kius geležies fabrikuose dar
bus, ar prie tiltų statybų.

Iš pat mąžens Rimgaudas 
pasižymėjo ypatingais gabu
mais. Pirmuoju, su ypatin
gais pasižymėjimais baigia 
pradžios, aukštesniąją mo
kyklą. Jis visų mokyklų pa
sididžiavimas. Visur garbės 
sąrašuose. Gi medicinos 
mokslus 1961 m. baigia Mag- 
na Cum Laudy pažymiu, tuo
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TRAKS-ATLAMTIC TRIVEL S ERIKE
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Savininkė; ALDONA ADOMONIENE

apvainikuodamas savo sva
jas, įgydamas medicinos 
mokslų diplomą, Strich 
School of Medicine, Loyola 
University, Chicago, III. Gi 
medicinos mokslus pradėjo 
studijuoti Indiana Universi
ty, Bloomington, Ind.

Nuo čia prasideda dr. 
Rimgaudo Nemicko neatlai
daus ir ypatingai ryžtingo 
darbo kelias į medicinos 
mokslo viršūnes. Jis su ypa
tinga atyda, pasišventimu, 
meile kitam padėti, nuola
tos budėti žmogaus gyvybės 
ir sveikatos sargyboje, die
nomis ir iki tyliųjų vėlumų, 
atlikdamas gydytojo prakti
ką, ligoninėse dirbo nesigai
lėdamas sveikatos.

Prisimenu 1962 m. pava
sarį. Tada gulėjau Chicagos 
universiteto klinikų ligoni
nėje. Tuo metu praktiką 
atliko ir jaunas gydytojas 
Rimgaudas Nemickas. Bu
vau nustebintas šio vyro pa
reigingumu. Jis iki vėlumų 
studijuodavo ligos istorijas, 
vidurnakčiais atskubėdavo, 
kada pacientas šaukdavosi 
pagalbos. Su nepaprasta 
atyda gilindavosi į nusi
skundimus, ieškodamas li
gos diagnozės. Tada, berods, 
rašiau, kad iš šio gydytojo 
išaugs garsenybė, išaugs di
delis medicinos šulas, kuriuo 
didžiuosimės ir kuris tar
naus su meile ir savo tau
tos vaikams išeivijoje, sau
godamas sveikatą. Tuolaiki
nė mintis realizavosi. Šian
dien turime žymų kardiolo
gą, širdies ligų specialistą, 
profesorių, kurį ypatingai 
vertina patys žymieji Ame
rikos gydytojąi.

Ir jis dar pačiame savo 
amžiaus žydėjime, dar tik 
vos 36 metų. Jo gyvenimo 
keliai dar tolimi, platūs ir jis 
dar pasieks didelių laimėji
mų, kuriais naudosis medi
cina ir žmogus.

Dr. Rimgaudas Nemickas 
priklauso šešiolikai savo 
profesijos įvairių organizaci
jų, jose aktyviai reiškiasi.

Yra parašęs, drauge su ki
tais savo kolegomis dakta
rais, visą eilę medicinos 
mokslo veikalų, mokslinių 
straipsnių, kuriais naudo
jasi universitetai ir medici
ną bestudijuoją.

Į medicinos mokslo aukš
tumas dr. Rimgaudas Ne
mickas įkopė besitobulinda
mas ir žinias begilindamas 
įvairiose ligoninėse. Karje
rą pradeda Chicagos univer
siteto klinikose. Vėliau jį 
matome Cook County ligoni
nėje, Chicagoje. JAV ka
riuomenėje bedirbantį kaip 
vidaus ir širdies ligų spe
cialistą, Wiesbadene, Vokie
tijoje.

Resident and Assistant 
in Medicine, University of 
Illinois, Research and Edu- 
cation Hospitals, Chicago, 
Illinois.

USPHS Trainee in Car- 
diology and Assistant in Me
dicine, University of Chica
go Clinics, Chicago, Illinois.

Courtesy Staff-Consulting 
in Internal Medicine and 
Cardiology, Holy Cross Hos- 
pital, Chicago, Illinois.

Assistant Professor of Me 
dicine, Loyola University 
Strich School of Medicine, 
Maywood, Illinois.

Attending Pysician, Cook 
County Hospital, Chicago, 
III.

Attending Physician and 
Director, Cardiac Care Unit, 
Loyola University, Hospi
tal, Maywood, Illinois.

(Nukelta į 6 psl.)
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Dr. R. Nemickas...
(Atkelta iš 5 psl.)

Associate Chief, Section 
of Cardiology, Loyola Uni- 
versity Strich School of Me- 
dicine, Maywood, Illinois.

Associate Professor of 
Medicine, Loyola Universi- 
ty, Strich School of Medi
cine, Maywood, Illinois.

Kaip matome, dr. Rim
gaudas Nemickas yra dirbęs 
garsiose ligoninėse, vadova
vęs skyriams, profesoria
vęs medicinos mokyklose 
ir dabar Loyolos universi
tete medicinos mokykloje 
profesoriauja, vadovauda
mas Kardiologijos skyriui.

Dr. Rimgaudas Nemickas 
pasižymi dideliu paprastu
mu, nuoširdumu, atvirumu. 
Pokalbiuose nuoširdus savo 
oponentams, plačios toleran
cijos žmogus. Labai gerbia
mas savo kolegų daktarų.

Turi įgimtų • paslaugumą 
kitam, ypač sunkiose valan
dose, padėti. Daugelis lietu
vių, negaluodami širdimi, 
jau yra pasinaudoję dr. Ne- 
micko rūpestingu patarnavi
mu, ne vienam jis yra sugra
žinęs sveikatą, ne vienam 
yra atitolinęs ir mirties an
gelą.

Todėl šioje, jo garbei skir
toje popietėje, jis buvo lie
tuvių sutiktas su ypatingu 
dėmesiu, nuoširdžiai pagerb 
tas ir jam išreikštas dėkin
gumas.

Dr. Rimgaudas Nemickas 
šiltai padėkojo lietuviams 
už dėmesį ir pažymėjo, 
kad nesitikėjęs tokio šau
naus pagerbimo. Po savo 
kuklaus žodžio dr. Nemic
kas susirinkusius tuojau 
perkėlė į medicinos pasau
lį ir plačiai kalbėjo apie šių 
dienų pabaisą -- širdies ata
kas, ir bendrai apie širdies 
ligas - arterijų sklerozę, 
kaip nuo to saugotis, apie 
daromus širdies negalioms 
nustatyti tyrimų būdus, 
praktikuojamas širdies ope
racijas. Savo gana įdomią, 
prasmingą paskaitą iliustra
vo skaidrėmis. Žmonės pas
kaitą išklausė su didele aty- 
da, daug ką sužinojo ir apie 
širdies negalias.

Po paskaitos pasipylė eilė 
klausimų, liečiančių širdies 
negalavimus, maistą, varto

An Equal Opportunity Employer 
(8 14)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininke; jRį/ 

Chicagoje

NORMANĄ m 
BURŠTEINĄ įK 

Tel. 263-5826 UMįlU
(įstaigos) ir ff/įl■
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Floor 
Chicągo, III. 60601

jamus vaistus ir pan. Į visus 
klausimus dr. Rimgaudas 
Nemickas atsakė laikydama
sis profesinės etikos, gana 
atvirai ir taikliai.

LKM federacijos klubo 
narės surinkusius pavaišino 
kavue ir užkandžiais.

Ilgokai susirinkę dar nesi- 
skirstė. Visi sveikino asme
niškai dr. Rimgaudą Nemic- 
ką, linkėjo šviesios ateities, 
teiravosi apie savas bėdas. 
O dr. Rimgaudas Nemickas 
su visais pasidalino minti
mis jiems rūpimais klausi
mais.

Dr. Rimgaudui Nemickui 
geriausios sėkmės ir ištver
mės tarnaujant ir budint 
žmogaus gyvybės sargybo - 
je, kurioje jis iki šiol taip 
nuoširdžiai ir su meile padė
ti žmogui budėjo.

WANTED EXPERJENCED 
WELDERS 

Experienced on Hobart Mig 16 ga- 
and up. Short run vvork, mušt do his 
own setups and fitting, also light 
plate burning. Accurate small to 
medium vvork.

REX METAL PARTS CO.
1295 WEST 78TH ST. 
CLEVELAND. OHIO 

216-281-9710 
(10-16)

WANTED SKILLED
TOOL ROOM MACHINISTS

Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints & close tolerance.
Good hourly rate, overtime and 
fringes.

E. W. TOOL & MFG.
3555 W. 69TH ST. 
CLEVELAND. OHIO 

(8-14)

JOURNEYMAN
PIPEFITTERS 

ELECTRICIANS 
TOOL MAKERS 
MILLWRIGHTS

Mušt have 8 yrs. exp. or jour- 
neyman’s card. Apply employ- 
ment office, Baumhart Rd., Lo- 
•ain, Ohio, Tues. through Thurs. 
9 A. M. to 1 P. M. and 7 P. M. 
to 8 P. M.

FORD MOTOR CO.
LORAIN ASSEMBLY 

PLANT 
5400 Baumhart Rd. 

Lorain, Ohio

DETROT
(Atkelta iš 1 psl.) 

cepirmininkais Juliją Medi- 
nienę ir Juozą Ambrosę, 
užrašų raštininką Feliksą 
Motuzą ir iždininku dr. J. 
Jonikaitį, tad lapkričio 14 d. 
ir yra Detroito Lietuvių 
Organizacijų centro gimimo 
data.

1943 m. lapkričio 24 d. Is
panų (buv. Lietuvių) svetai
nėje įvyko susirinkimas ir 
į jį atėjo jau daugumos or
ganizacijų deleguoti atsto
vai. Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centras sutrum
pintai vadinamas DLOCas, 
kaip visus jungianti organi
zacija įsitvirtino, gavo pasi
tikėjimą ir apjungė net 46 
organizacijas.

Didžiausias DLOCo dar
bas karo metu buvo bonų 
platinimas. Šioje srityje la
bai daug pasižymėjo centro 
atstovė Elena Raubienė-Rau 
by (mirusi). Šalia jos bonus 
platino ir patys pirko visa ei
lė lietuvių. JAV karo aviaci
ja už parduotus daugiau 
kaip pusę milijono bonų, du 
didelius transporto lėktuvus 
pavadino ‘American Lithu
anian - Detroit’.

Nuo pat įsisteigimo 
DLOCAS ėmė rengti vasa
rio šešioliktosios minėjimus 
ir juos rengia iki šios dienos.

Į jų surengtą minėjimą 
1944 m. vasario 13 d. 
atsilankė net 1,300 žmonių. 
Per savo 30 gyvavimo metų 
surinko ir pasiuntė Ameri
kos Lietuvių Tarybai virš 
70,000 dolerių.

Karui pasibaigus DLO - 
CAS savo veiklą nukreipė 
Lietuvos laisvinimo krypti
mi. Rengia demonstracijas, 
rašo laiškus, bei rezoliuci
jas JAV valdžios pareigū
nams, rengia mūsų tautai 
brangių sukakčių minėji
mus. Kiekvienais metais, 
prieš vasario 16, pasibeldžia 
į Michigano valstijos guber
natoriaus bei Detroito mies
to mero duris ir beveik visa
da gauna deklaracijas, skel
biančias, kad vasario 16-ji 
yra Lietuvių Diena Michi- 
gane ir Detoite.

Tai tik trumpos žinios 
apie DLOCĄ. Trisdešimts 
metų sukakties proga yra 
leidžiamas specialus leidinė
lis ir jame tilps platesnis ap
rašymas. Sukakties minėji
mas įvyks Lietuvių Namuo
se vasario 16 d. 6:30 vai. Su
kakties minėjimą atidarys 
pirmininkas Antanas Su- 
kauskas ir apie organizaci
jos atliktus darbus 30 me
tų laikotarpyje, papasakos 
Bernardas Brizgys. Žodį 
tars ir inž. Valdas Adamkus 
iš Chicagos. Minėjime bus 
pagerbti DLOC pasidarbavę 
veikėjai. Meninę programą 
išpildys Windsoro kvartetas 
‘Aušra’ vadovaujamas Valės 
Tautkevičienės. .

Norintieji minėjime daly
vauti iš anksto registruoja
si pas: Elžbietą Paurazienę 
tel. UN-2-3298, Praną Polte- 
raitį tel. 826-6418 ir kitus 
valdybos narius.

Martha W. Griffiths JAV 
Kongreso atstovė dalyvaus 
Vasario Šešioliktosios mino- 
jime vasario 17 d. Nauja 
me Kultūriniame Centre pa
sakys kalbą.

Racine sekstetas 'Viltis’
Šis dainos ugdytojas yra 

jau daug prisidėjęs prie mū
sų lietuviškos dainos meno 
kėlimo. Kartais tenka net 
stebėtis, kiek keli žmonės 
gali padaryti, jei jie turi kam 
nors pamėgimo, ryžto bei 
atsidavimo. Kaip ir šios dai
nos mylėtojos, savo užside
gimu ir pasiryžimu jau prieš 
penkis metus sukūrė dainų 
ir gitarų mmuzikos kvar
tetą ‘Viltis’. Pirmieji inicia
toriai buvo Kružikų šeimoj 
Waukegane: Leonora Kruži- 
kienė, Teresė Kružikienė, 
Aldona Kavaliūnienė ir Ona 
Kažemekaitienė iš Racine. 
Tos keturios ponios pasiry
žo šiame kampelyje lietuvių 
parengimus paįvairinti, pa
gražinti. Su gitarom prie 
dainų pritarė p. Kružikienė, 
P. Kažemekaitienė ir Pra
nas Kružikas. Jis kaip prity
ręs gitaristas, vis mokėjo iš
lyginti gitarų muzikos ne
sklandumus.

Jau 1969 m. pavasarį bu
vo pirmas kvarteto pasiro
dymas Kenoshoj, kuris labai 
gerai pasisekė. Tuojau po ši
to puikiai pasirodė Rockfor- 
de Joninių lauže. Geras pa
sisekimas davė daininin
kėms ryžto ir kvartetas pra
dėjo plačiau reikštis. Tais 
pačiais metais, rugsėjo mėn. 
jau sėkmingai pasirodė liet, 
televizijoj ir tuoj pat lietu
vių radijoj Marguty, o 1969 
m. Šlutas Chicagoj padarė 
kvarteto filmą liet, televizi
jai. Neilgai trukus kvarte
tas sėkmingai rodėsi Inter- 
national Institute Milwau- 
kee. Maždaug tuo laiku iš 
kvarteto išstojo Teresė Kru
žikienė ir į jos vietą atėjo 
Stasė Petrušaitienė iš Raci
ne.

1971 m. kvartetas išleido 
savo dainų ir gitarų muzikos 
plokštelę pavadinimu ‘Grį- 
šim-Grįšim’, kurioje įdaina
vo 15 dainų. Plokštelėje dai
navo kvartetas, duetas pir
mas - pakviesta Ida Tamu- 
lėnienė ir S. Petrušaitienė, 
akompanuojant Bronei Pliū- 
raitei ir duetas antras -- p. 
Petrušaitienė ir p. Kažeme
kaitienė, akomanuojant Ri
mai Kažemekaitytei. Melo
deklamaciją atliko p. Kava
liūnienė. Muzikinis paruoši
mas buvo muziko Juozo 
Grimskio, o gražų viršelį pa
darė Veronika Švobienė. 

Plokštelės įrekordavimą at
liko inž. Vyt. Paukštelis 
‘Lyną studijoj’. Plokštelės 
buvo pagaminta 1000 tiražo, 
kuris per trumpą laiką buvo 
išplatintas.

Pradžioj 1972 m. prie esa
mų penkių ponių dar prisi
dėjo Bronė Nekrošienė ir 
jau pasidarė sekstetas. Jam 
vesti buvo pakviesta ir ligi 
dabar sėkmingai vadovauja 
muzikė Regina Ditkus. Seks 
tetas puikiai pasirodė: ke
letą kartų Rockforde, daug 
kartų Chicagoje, Pakšto sa
lėje ir Tautiniuose namuo
se, keturis kartus liet, tele
vizijoj, daug kartų įvairio
mis progomis Racine, Keno
shoj, Waukegane ir dar ki
tur. Iš viso kvartetas, o vė
liau sekstetas ligi šio laiko 
minėjimuose ir kitokiuose 
subuvimuose puikiai pasiro
dė 31 kartą.

Sekstetas turi puikų savo 
repertuarą, kuris susideda 
daugiausia iš gražiausių mū
sų liaudies dainų. Visos po
nios turi labai gerus ir pui
kiai apvaldytus balsus. Tuo 
gražiu muzikiniu susiderini
mu ir švelniu melodijų sąs
kambiu dainininkės moka įei 
ti į klausytojų širdis, juos 
uždegti, daugeliui net aša
ras išspausti.

Kiek kartų man teko šio 
seksteto dainų klausytis, 
visada giliai ligi ašarų susi- 
mąstydavau, nes tos dainos 
prieš akis mums pavaizduo
ja mūsų tautą džiūgaujan (10-12)

FACTORY 
v OPPORTUNITIES

We are a leading manufacturer of automotlve related machin
ery supplying a worldwide market. We are seeking qualified 
machine shop personnel for our expansion program and have 
openings for the following:

MACHINISTS
• HORIZONTU BORING MILL • VERTICAL BORING MILL

• MILLING MACHINE md ENGINE LATHE
• GRINDER — BLANCHARD, 00 and SURFACE

Applicants for these jobs mušt have a minimum of 3 ybars. 
oxperience and be able to road blue prints. Mušt be able to. 
ūse measuring instruments for close tolerance vvork, and sėt 
up own work.

įst and 2nd SHIFT OPENINGS AVAILABLE
TODAY consider joining a progressive company of- 
fering liberal benefits.

GOGAN MACHINE CORP.
1440 East 55th Street (near Shorevvay), Cleveland, Ohio 431-3941

čią, kenčiančią ir net savo 
kraštą, kuriame nuo amžių 
gyveno, ligi mirties ginan
čią. Rodos, iš mūsų krūti
nių ir pradėdavo veržtis ano 
dainiaus žodžiai: “Tėvynės 
dainos jūs auksinės, be jūsų 
stingsta mums krūtinės”. 
Tai yra gražiausia priemonė 
mūsų lietuvybei stiprinti - 
niekas mūsų nenutautins, 
kol savo brangias dainas dai
nuosime.

Dr. Ad. Palaitis

EXPEBIENCED
MACHINISTS

Įst & 2nd Shift
TURRET LATHE

MILLING MACHINE 
SURFACE GRINDER 

I.D. and O.D. GRINDER 
AUTOMATIC SCREW' 

MACHINE
ERICKSON TOOL 

CO.
34300 Solon Rd. 

Salon, Ohio 44139 
(6-12)

DESIGNERS 
4 years piping and 
equipment experience 
required. Openings 
for designers and 
layout men. Perma- 
nent positions. Bene
fits. Overtime. On 
pollution control fil- 
tration systems.

Hydromation 
Filter Co, 

39201 Amrhein Rd.
Livonia, Mich.
464-0600 
535-5022

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
WMtO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Bronius Kviklys, sve
čias iš Chicagos, atvyksta 
į Clevelandą vasario 15 d., 
kur Clevelande ALIAS su
sirinkime Lietuvių Namuo
se, 8 vai. vak. padarys pra
nešimą apie dabartinės oku
puotos Lietuvos padėtį. Vi
sa Clevelando visuomenė 
kviečiama dalyvauti. (Sk.) 

(11-12)

PRODUCTION 
WORKERS 

INCLUDE:
LIFT TRUCK DRIVERS 
WELDER OPERATORS 

(MECHANICAL ABILITY REQUIRED) 

PAINT MIXERS 
(EXPERIENCED REQUIRED) 

SHIPPING HELP

PRESS 
MECHANICS 

& 
PRODUCTION 
MECHANICS 

MECHANICAL ABILITY REQUIRED 

Apply OHIO BUREAU 
EMPLOYMENT SERVICES

EMPLOYER W1LL INTERVIEW i 
26111 Brush Avė. 
(Brush Building) 

Euclid, Ohio 
216-289-8550 

An Equal Opportunity Employer 
(10-12)

AT

HEMMERS
Experienced,' steady work, 

good piecework rates.
Call 216-771-7449

(10-12)

WANTED tST CLASS SKILLED 
MACHINE OPERATORS & 

SĖT UP MEN
Mušt, be able to work from blue 
prints and close tolerance. Duv shift 
and good benefits.

TRUE FORM MACHINE
3841 RIDGE RD. 

CLEVELAND. OHIO 
(10-12)

LITERATŪROS VAKARAS
Programoje dalyvauja rašytojas Jurgis Jankus ir Clevelando moksleiviai ir stu- 

dentai ateitininkai. Po programos šokiai, vaišes. Pradžia 7:30 vai. vai. vakaro, vasa
rio 9 d., šeštadienį, Lietuvių Namuose.

Bilietai: $2.50 suaugusiems, $1.50 jaunimui ir pensininkams.

$3.00 ir $2.00 prie įėjimo. Bilietus galima gauti pas S. Čyvą 486-3228, A. 

Razgaitį 524-2307, O. Kliorytę 291-3607.

LIETUVIU NAMAI TURĖJO GERĄ RAMSTĮ
Sakoma, žmogaus tikra 

vertė pajuntama, tik jo nete
kus. 1968 metais, atėjęs į 
Lithuanian Village bendro
vės vadovybę, Vacys Vinc
lovas ėmėsi naujųjų namų 
statybos planavimo darbų. 
Savaitgaliais jis lankydavo 
miesto rytines apylinkes, 
ieškodamas tinkamų sklypų. 
Į posėdžius atvykdavo 
smulkmeniškai paruošęs į ■ 
vairias diagramas ir sąma
tas bei surinkęs tikslias in
formacijas. Tik posėdžiuose 
įklimpdavo pastangos pa
skubinti visus sumanymus, 
nes dvylikos direktorių pa
sisakymai kartais nusitęsda
vo iki paryčių be konkre
čių sprendimų.

Vacys Vinclovas pasirodė 
turįs ne tik stiprų profesinį 
ir praktinį pasiruošimą kaip 
statybos inžinierius, bet taip 
pat gerą analitinį protą, fi- 
nansinę-biudžetinę nuovoką 

ir stiprų derybininko jaus
mą. Šios jo savybės buvo 
labai reikalingos bendrovės 
vadovybei, tvirtai pasiryžu
siai kuo greičiau pradėti 
naujųjų namų statybą ir kuo 
mažiausiai išleisti pinigų pa
ruošiamiesiems darbams ir 
konsultacijai.

Tapęs bendrovės Planavi
mo komisijos pirmininku, V. 
Vinclovas stipriai parėmė E. 
185 gatvėje sklypo pirkimą

Vacys Vinclovas (dešinėje), Lithuanian Village Ine. direk
cijos įgaliotas, pasirašo Clevelando lietuvių naujųjų namų 
statybos sutartį su kontraktorium Linu Staškūnu (kairėje). 

-i 
ir jo tinkamumą, ir pradė
jo ruošti naujųjų namų pro
jekto pagrindinius planus. 
Direkcijai patvirtinus, jo pa
ruoštas namų vidaus plano 
prototipas ir preliminarinis 
statybos biudžetas tapo lyg

- ClURLIONIEČIAI MINĖS SUKAKTŲ LIETUVIŲ NAMUOSE

ir gairėmis tolimesniam sta
tybos darbų planavimui. Ar
tėjant lemiam momentui, 
V. Vinclovas buvo įgaliotas 
paruošti sutartį su statybos 
kontraktorium Linu Staš- 
kūnu ir prižiūrėti .statybos 
darbus. Visuomeninėje or
ganizacijoje, kokia yra Li
thuanian Village Ine., ypa
tingai kai užsimojami dides
ni darbai, būna ir įvairių 
sunkumų, nesutarimų, užsi
gavimų. Tačiau Vinclovo tai 
nenubaidė nuo bendro dar
bo. Jis su didele energija to
liau planavo ir rūpinosi sta
tyba.

Ir tik sėkmingai užbaigus 
darbus ir kai išaugo gražūs

Lietuvių Tautinio Meno ČIURLIONIO Ansamblis, įkurtas Vilniuje, 1940 m. sausio 15 d., 
šį sekmadienį, vasario 10 d., 3 vai. p.p. švenčia savo veiklos 34-rių metų sukaktį, su trum
pa akademija, po kurios bus parodyti filmai iš Ansamblio veiklos Vokietijoje ir šiame kon
tinente. Bus vaišės. Čiurlioniečiai mielai laukia savo bičiulių. j Qarios nuotrauka
lb a a a e rot a..a u t an an į n.gig a.a a. a.e t n nm a a--a.iua-.a gu

WANTEDJOURNEYMEN 
OR

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

HORIZONTAL BORING 
MILL 

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE

'"Mušt be nble to sėt up work 
blue prints & close tolerance. 
Blue Cro.ss and life insurance.
Side location. High hourly rate .and 
overtinie. Apply in person.

REX BUCKEYE CO
7500 Associate Avė.
Cleveland, Ohio 44144 

(5-10)

from 
Paid 

Wesl

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

MALONIAI KVIEČIA VISUS J TRADICINĮ

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ 
BALIŲ

1974 m. vasario mėn. 23 d., 
šeštadienį, 7:30 v. v.

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 E. 185 ST.
Linksma skautiška programa režisuojama p. Z. PECKAUS. Įvairūs blynai ir 
kitoki Užgavėnių valgiai. Ilaras. šokiams groja serbų SVOBODA orkestras.

PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ VASAROS STOVYKLAI.

ĮĖJIMO KAINA 7 DOL. JAUNIMUI 3 DOL.

Bilietus platina ir stalus rezervuoja M. Puškorienė. tel. 486-8613 ir V. Urbaitis, 
tel. 442-9091.

FACTORY
Radial DrilI 
Horizonal boring mill 
Turret lathe
Milling machine 
Tapė control drill press 
Planer
Fitters 
Welders

Mušt be able to sėt up wc»rk from 
blue prints & close tolerance. 
New 2-year labor agreement 
just entered into, providinjr ex- 
cellent hourly rates and company 
paid trinkę benefit program. 
Steady employment assured due 
to siz.eable backlog.

CLEVELAND CRANE & 
ENGINEERING

Div. of McNeil Corp. 
1271 EAST 289 ST.

WICKL1FFE, OHIO 44092
An Ectual Opportunity Employer

(11-14)

ir patogūs nauji Clevelando 
lietuvių namai, V. Vinclovas 
pareiškė, kad tiesioginis 
darbas įmonėje reikalaująs 
iš jo daugiau laiko ir energi
jos ir todėl jis atsisakąs būti 
kandidatu į Lithuanian Vil- 
lage bendrovės direkciją.

V. Vinclovas yra vienos 
Clevelando firmos mašinų 
inžinierius - konstruktorius. 
Jo suprojektuotos mašinos, 
kuriomis piaustomi įvairių 
dydžių metaliniai vamzdžiai 
ir automatiškai padaromos 
įgražos, kainuoja apie milijo
ną dolerių. Jas perka alyvos 
bendrovės, plieno liejyklos 
ir daugelis užsienio firmų.

V. Vinclovas su žmona 
Irena gyvena Richmond 
Hts. priemiestyje. Jiedu ne
seniai atšventė savo gražaus 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį. Irena studijavo 
mediciną, o Vacys, baigęs 
statybos inžineriją Kaune,

vėliau gilino mokslus Frei- 
burgo universitete, studi
juodamas matematiką. Jo 
pasitraukimas iš Lithuanian 
Village bendrovės direkci
jos tikrai bus jaučiamas, 
kol ateis naujas tolygus už
vaduotojas. (jst)

• Lithuanian Village Ine. 
akcininkų metinis susirin
kimas šaukiamas sekmadie
nį, 1974 vasario 24, 12 vai. 
Lietuvių Namų salėje.

Susirinkime bus renkami 
'keturi nauji direktoriai, pa
tvirtinta namų statybos 
apyskaita ir svarstomi kiti 
svarbūs bendrovės reikalai.

1974 sausio 1 baigėsi ka
dencijos terminas šiems di
rektoriams : Jonui Apana
vičiui, Vaciui Vinclovui, 
Stasiui Mačiui ir Stasiui 
Lukui.

• Perkant ar partUiodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316(11 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

MANTED JOURNEYMEN 
or 

IST CLASS SKILLED 
LATHE HANDS 

MILL HANDS 
GRINDER HANDS 

SURFACE (1 D-O D) 
AIRCRAFT PARTS

Munt be able to »el up work from 
blue prints and close tolerance. 
Steady work apd (ringe benefits. 

NORWOOD PRECISION PRODUCTS 
19540 ALLEN RD. 

MELVINDALE. MICH. 48122 
313-383-5700

(5-11)

■H

Zuperio/ Aviną/
"AND LCAN ASSOCIAT1ON *

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama (f/z < — TVz <

TAUPYMO INPĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių {mokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

, 798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
67-12 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

★

DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.
  I

Ohio
Ohio
Ohio

44103
44112
44121

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

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

A

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PENSIJOS OK. LIETUVOJE

• Marija Bačiūnienė, kaip 
ir a. a. Juozas Bačiūnas, 
ALT S-gos garbės narys, 
Vilties d-jos pirmininkas ir 
PLB pirmininkas, pasiliko 
Dirvos nuoširdžių jų rėmėjų 
eilėse, kai Dirvai reikia pa
ramos, ji visad dosnia ran
ka suteikia. Taip ir šj kar
tą, patyrusi, kad dar ne
baigta mokėti skola už nau
ją įsigytą rinkimo mašina, 
atsiuntė 100 dol., džiaugda
masi, kad Dirva tobulėjan
ti. Ji rašo, kad jai visad 
malonu paimti Dirvą į ran
kas, nes žinanti kiek daug 
prie Dirvos tobulinimo pri
sidėjo ir a. a. Juozas.

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojame.

• Prof. Antanui Maceinai 
už jo veikalą "Krikščionis 
pasaulyje” Kat. Mokslo 
Akademija paskyrė premi
ją — 1000 dol. Premijos 
mecenatas kun. J. Pruns
kis.

• Encyclopedia Lithuani- 
ca, III tomas, 756 psl., lei
džiamas J. Kapočiaus, re
daguotas prof. Simo Sužie
dėlio ir Vinco Rastenio, jau 
baigiamas įrišti ir bus pra
dėtas siuntinėti prenume
ratoriam.

• Vincė Jonuškaitė-Les- 
kaitienė, buv. Lietuvos ope
ros primadona, sunkiai ser
ga Santa Barbara, Calif., 
kur jai padaryta sunki ope
racija. Sveiksta dukters 
Giedrės priežiūroje.

ORANGE, N.J.
PARDUODAMAS VIENOS 

ŠEIMOS NAMAS
7 kambariai, gražiame 

rajone, su garažu ir baldais 
(arba be baldų). Pirmeny
bė lietuviams. Klausti: A. 
S. Trečiokas, 185 Sterling 
Driyę (North), Orange, N. 
•T. 07050. (10-12)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
P. Švarcas, Mascoutah $7.00 
J. Lapinskas, Chicago .. 7.00
J. Klausa, Philadelphia .. 5.00
E. Misiūnas, Chicago .... 2.00
K. Karečka, Woodhaven 2.00 
J. Tumosa, Toronto .... 7.00 
Č. Staniulis, Dearbom Hts. 2.00
J. Guzulaitis, Omaha .. 2.00
K. Palčiauskas,

St. Petersburg Beach .. 2.00 
M. Meiliūnas, Weston .. 1.00 
A. Dargis, Rochester .... 2.00 
J. Rasys, Cambridge ....10.00 
P. Petrušaitis, Racine .. 5.00
J. Lipnis, Cleveland .... 5.00
K. Starinskas, Wickliffe .. 2.00
Br. Vasys, Chicago..........2.00
St. Pangonis, Omaha .... 3.00 
K. Mažonas, Parma .... 7.00 
Br. Sutkus, Richmond Hill 7.00 
Lietuvių Fronto Sambūris

New York ...................... 20.00
F. Prekeris, Stamford .. 5.00 
Frank Šlepetis, Elizabeth 2.00 
V. Tiškus, Cleveland .... 5.00 
K. Valužis, Elizabeth .... 2.00 
V. Melinis,. Matawan .... 2.00 
P. Lanys, Arbury Park .. 7.00 
P. Guobys, Toronto .... 2.00 
J. Stankūnas, Chicago .. 2.00 
Maria Liauba, Cincinnati 5.00 
V. Vaičjurgis, Dorchester 10.00 
A. Vabalas, Venezuela .. 7.00 
E. Čapas, Mineralwells . .10.00 
V. Morkūnas, Toronto .. 2.00 
P. Žolynas, Chicago .... 5.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai. dėkojame.

NEW YORK

MINĖS PREZ. ANTANĄ 
SMETONĄ

Rodys filmus iš Lietuvos 
Prezidento Antano Smeto
nos atvykimo į JAV, jo vieš
nagės Tabor Farmoje ir kt.

Tėvų pranciškonų laik
raščio Darbininkas redakci
ja jau kelinti metai iš eilės 
savo tradicija įvedė meti
nės šventės rengimą, kurios 
proga apžvelgia praeitų me
tų išeivijos lietuvių laimė
jimus, kultūrinį derlių ir 
atžymi New Yorko ir jo 
apylinkėse septynius asme
nis, labiausiai tais metais 
pasidarbavusius įvairiose 
lietuviškos veiklos srityse 
apdovanodami specialiu dip
lomu ir trijų prezidentų 
medaliu.

šiais metais tokia įvyks 
š. m. vasario 16 dieną, Kul
tūros židinyje, čia bus pa
minėta ir Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos 30 
m. mirties ir 100 m. gimimo 
sukakčių. Ta proga kalbės 
rašytojas P. Jurkus.

Dr. V. Paprockas parodys 
savo nuosavas filmas iš pre
zidento A. Smetonos atvy
kimo i JAV, vizito Tabor 
Farmoje ir kita.

• Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas 
New Yorke bus vasario 17 
Kultūros židinyje. Visi pa
rengiamieji darbai jau bai
giami. Tą dieną visose baž-

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS Į 
LIETUVIŠKĄJĄ VISUOMENĘ

Brangūs Lietuviai,
Nepriklausomybė yra tas elementarinis tautos troš

kimas, kuris atitinka nūdieniniam tautų apsisprendimo 
principui ir kuris tapo neįveikiama jėga, kurios net So
vietų Sąjunga negali nugalėti ir priversta su tuo skaitytis.

Laisvė yra viena pačių brangiausių dovanų, kuria 
dangus apdovanojo žmones. Laisvei negali prilygti jokie 
žemėje užrakinti ar jūros gelmėse paslėpti turtai. Dėl lais
vės, kaip ir dėl garbės, galima ir reikia aukoti savo gy
vybę. Ir nėra didesnės nelaimės, kuri galėtų užgriūti žmo
gų, kaip nelaisvė. Tai šventi ir prasmingi žodžiai, kurie 
kiekvieno patrioto lietuvio širdyje kelia norą ir troškimą 
dėl laisvės siekių aukotis ir kovoti.

Todėl minėdami savo tautos nepriklausomybės atsta
tymo ir atkūrimo šventę, turime kiekvienas lietuvis pa
žadinti savo tautinės sąžinės balsą. Kiekvieno lietuvio 
sąžinė turėtų būti tikrasis kelrodis tėvynės ir tautos dar
bų plotuose, šiuose darbų plotuose sąmoningai atlikime 
savo šventą pareigą: pinigine auka, konkrečiu darbu ir 
savo dvasios pasišventimu siekti pilnutinio lietuvių tau
tos idealo, — Laisvės.

Amerikos Lietuvių Tarybos Chicagos skyrius malo
niai kviečia visus lietuvius dalyvauti Vasario 16 minėjime 
1974 m. vasario mėn. 17 d. 2 vai. Maria High School pa
talpose.

Visas aukas prašome siųsti Amerikos Lietuvių Ta
rybos Chicagos skyriaus iždininkui Vladui šoliūnui, 6715 
So. Claremont Avė., Chicago, III 60636.

Rimas šarka 
Pirmininkas 

Alvydas Jonikas
Vykd. Sekretorius

nyčiose bus pamaldos už 
Lietuvą. Alto rengiamame 
tradiciniame minėjime kal
bės Alto pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis iš Chicagos. 
Meninę programą atliks 
Perkūno choras ir lietuvių, 
latvių, estų tautinių šokių 
grupės.

• Dr. Vytautas ir Marija 
Slavinskai iš Monticello, N. 
Y. š. m. vasario 3 d. grįžo 
iš atostogų, kur jie dvi sa
vaites praleido šilto klima
to salose.

ELIZABETH
VASARIO 16 
ELIZABETHE

L.B. Elizabetho Apylin
kė rengia Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 56 
metų sukaktį-minėjimą va
sario, mėnesio 17 dieną, 12 
vai. 30 min. Lietuvių Lais
vės salėje, 269 Second St., 
Elizabeth, New Jersey.

11 vai. bus atnašaujamos 
šv. Mišios už Lietuvą šv. 
Petro ir Povilo lietuvių baž
nyčioje. Po pamaldų persi- 
kelsime j lietuvių svetainę, 
kur 12:30 prasidės minėji
mas. Programoje girdėsime 
Antaną Masionį, kuris pa
sakys kalbą. Jo mintys yra 
visuomet įdomios, nes jis 
kalba dalykiškai ir apie tai, 
kas aktualu.

Meninėje dalyje pasiro
dys dr. Vinco Kudirkos lit. 
mokyklos mokiniai su de
klamacijom ir dainomis, va
dovaujant dr. Dariui Sla
vinskui ir Onai Karašienei 
bei kitiems mokytojams. 
Be to matysime N. J. L. B. 
globojamą tautinių šokių 
grupę Liepsna. • vadovau
jant Birutei Vaičiūnaitei ir 
girdėsime savo iškiliąją 
dainininkę Ireną Stankū
naitę, akompanuojant Juo
zui Stankūnui.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 14114

PRANEŠIMAS

Chicagos Lietuvių Tary
ba maloniai kviečia visus 
lietuvius dalyvauti Vasario 
16 minėjime, kuris įvyks š. 
m. vasario 17 d., 2 v. p. p. 
Marijos Aukštesniosios mo
kyklos salėje.

Aukas prašome siųsti ižd. 
Vladui šoliūnui, 6715 So. 
Claremont Avė., Chicago, 
III. 60636.

raffo
VILNIAUS MEDALIO 
REIKALU

Lietuvos sostinės Vilniaus 
650 metų sukakties minėji
mo proga Detroito organi
zacijų komitetas buvo nuta
ręs išleisti Lietuvos sosti
nės Vilniaus ženklą - medalį. 
Ženklo projektą paruošė Ed. 
Vasiliauskas ir jam buvo pa
vesta pasirūpinti ženklo ga
myba, Su sąlyga, kad ženk
lai būtų gauti dr prieš minė
jimą, kuris Detroite įvyko 
1973 m. spalio 7 d.

Kadangi ženklo pavyzdys 
buvo atsiųstas su klaida ir 
pavėluotai (po minėjimo), 
komitetas pasisakė, kad 
ženklų būtų pagaminta tik 
500, bet ne 1000, kaip anks
čiau buvo sutarta. Vasi
liauskas su tuo sutiko.

Pagaliau su dideliu pasi- 
vėlinimu 500 pataisytų ženk
lų buvo gauta Vilniaus Kraš
to lietuvių Sąjunga paėmė 
400 ženklų, o komiteto žinio
je liko 100.

Lietuvos sostinės Vilniaus 
jubiliejiniai ženklai platina
mi tik Vilniaus Krašto 'lie
tuvių S-gos per jos skyrius 
ir komiteto. Jei kas kitas 
platina ir pardavinėja, tai 
tie ženklai bus nuplagijuoti 
iš komiteto priimto projek
to, tikslu pasipelnyti.

Lietuvos Sostinės Vil
niaus minėjimui rengti 
komiteto pirm. A. Mus
teikis.

Ok. Lietuvoje buvęs ko
lūkietis, gavęs jo ištarnau
tą pensiją, negali iš tos pen
sijos pragyventi. Sunkios 
gyvenimo sąlygos, pensijos 
skurdumas ir net tam tik
ri kolūkio vadovybės ragi
nimai jungtis į darbą, 
priverčia pensininkus dirb
ti. Kiekvienas fiziškai dar 
šiek tiek pajėgus pensinin
kas kolūkietis dirba. Pensi
ninkai dirba netgi ir labai 
sunkius darbus. Taip buvęs 
Kapsuko rajono Orijos kolū
kio buhalteris, į pensiją iš
ėjęs, turėjo pasidaryti... ko
lūkio melioracijos darbinin
ku!

‘Valstiečių laikraštis’ Nr. 
155, savo specialiame sky
riuje ‘Konsultacija’, nuolat 
ir nuolat sprendžia patarimo 
klausiančių pensininkų pro
blemas. Kolūkio pensijos 
priverčia pensininkus dirb
ti. Toks paradoksas atsi
randa dėl nepakankamo už
tikrinimo, dėl kolūkiškų pri
vilegijų ieškojimo. Dirbąs 
kolūkyje gali remtis kai ku
riomis teisėmis į patalpą, į 
privatų darželį, į medicini
nę pagalbą. Tuo tarpu ne
dirbantis pensininkas ati
tenka kolūkio administraci
jos pakantumui ir ‘malonei’. 
Ši malonėe nėra šildanti. Į 
nedirbantį pensininką žiūri
ma kaip į nenaudingą kar
šinčių, kuriam kiti turį dirb
ti.

Šitos žeminančios pažiū
ros neišgyvena mieste gyve
ną pensininkai, gauną pensi
ją iš įstaigų. Jiems pensiją 
pristato laiškanešiai. Kolū
kyje gyvenąs pensininkas, 
gaunąs savo pensiją iš ko
lūkio, privalo eiti į kolūkio 
kontorą, kur pasirašo pensi
ninko algalapyje. Čia nepra
nyksta tam tikros nepalan
kios pažiūros į seną žmogų, 
kuris ‘dykai’ valgo kolūkio 
duoną.

Dar nepraradęs fizinio pa
jėgumo pensininkas ieško 
darbo ir jį gauna. Kyla 
daugybė konfliktų dėl atly
ginimo. Jeigu kolūkis moka 
pensininkui už darbą, sulai
ko pensijos mokėjimą. Tad - 
kam tuo atveju žmogus trau
kėsi pensijon?

"Esu senatvės pensinin
kas,” rašo Kazys Tilindė, ko
lūkietis iš Kauno rajono, -- 
“anksčiau gaudavau invali
dumo pensiją. Dabar noriu 
sužinoti, ar man, dirban
čiam pensininkui, gali būti 

D0W širmiu i 
im IR KITAS ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms 
Lietuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis kas nau
dingiausia ir reikalingiausia jiems pasiųst.

Pavasario ir vasaros sezonui siūloma šias prekes:
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei ....... $10.00
Crimplene medžiaga suknelei ...........................$11.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais...................$14.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės ...................$ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių

apatinių rūbų ................ ...............................$ 9.00
Gefiūro medžiaga suknelei ................................$15.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga $42.00 
Dirbtinis Mink kailis paltui ............................... $50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai......... ..............$ 8.50

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pi
nigus dėl tokių prekių, kurias iš čia negalima pa
siųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo nau
dojimui "Olimpia” rašomosias mašinėles su lietu
višku šriftu.

BALTIC STORES LTD
/(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 01 460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes. persiunčiame palikimus prekėmis arba pini
gais j Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kai
noraščių. nurodykite savo pageidavimus.

sutrumpinta darbo diena iki 
6 valandų?’’.

Atsakymas: dirbantiems 
senatvės pensininkams ši 
lengvata netaikoma..

Komunizmo statyboje dėl 
duonos kąsnio dirbąs senu
kas, dargi invalidas, negau
na ‘lengvatos’, šešių valandų 
darbo dienos!

Jadvyga Rimkutė iš Šila
lės rajono Palokysčio kaimo 
klausia:

“Esu trečios grupės inva
lidė. Man paskirta pensija 
po 20 rublių. Dirbu valyto
ja. Mėnesinis atlyginimas 
60 rublių. Prieš paskiriant 
pensiją, dirbau valytoja su 
tokiu pat atlyginimu. Moka 
tik pusę paskirtos pensijos. 
Ar pagrįstai?”.

Atsakymas: pensija jums 
mokama teisingai.

Tad - nelaimingoji pensi
ninkė Rimkutė gauna 10 
rublių pensijos! Dėl to ji va
ryte varoma dirbti valyto
ja. Juk ji negali pragyven
ti iš 20 rublių mėnesiui. 
Ji turi atlikti pilną valyto
jos darbą, norėdama uždirb
ti savo duonai. Bet ilgai 
taip nebus. Ji sena.

Šios skurdžios pensijos 
skiriamos pagal ‘Pensijų ir 
pašalpų kolūkių nariams 
įstatymą’. Pensijos apskai
čiavimai ir jų kategorijos, 
kaip tai ir būdinga sovieti
nei sistemai, pilni tokių suk
tų zigzagų, tokios painios 
kazuistikos ir tokio neres- 
pekto pensiją ištarnavu
siam, kad nuolat ir nuolat 
konsultacija ir teismai kaps
tosi begaliniuose sukčiavimo 
nušukimų ir skriaudų labi
rintuose. '

Pažvelgus iš toliau, ma
tyti, kad ši pensijų katego
rija yra tokia nepalanki 
pensininkui, kad tenka ieš
koti darbo, dirbti, užmiršti 
apie ‘pensiją’. Tai mes ryš
kiai matome iš aukščiau pa- 
-minėto Jadvygos Rimkutės 
epizodo. Ji gauna ... 10 rub
lių pensijos! (j.p.)

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

DIRVA
P*. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

LTM Čiurlionio Ansamblio solistei, Vokietijoje, 
MAGDUTEI 

ŽILINSKAITEI-AUKŠTIKALNIENEI 
Australijoje mirus, jos sesutes, ANTANINĄ ir svainį 
VINCĄ VAIČAIČIUS, ONUTĘ ŽILINSKAITĘ ir MIK
ŠIENĘ, bei svainį FELIKSĄ — Australijoje labai šir
dingai užjaučiame ir kartu didžiai gailimės

Ona ir Alfonsas Mikulskiai 
ir

LTM Čiurlionio Ansamblis
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