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NIXONO byla
Jos greitos atomazgos laukiant

Viena Washingtono astro
logė šios savaitės pradžioje 
pranašavo, kad pagal žvaigž
džių konsteliaciją preziden
to Nixono padėtis turėtų 
pagerėti, blogiausia jis jau 
pergyvenęs. Gal ji ir teisi, 
nes politikoje, kaip mokė se
nasis Walteris Lippmannas 
viskas įmanoma.

Pagal žemės popierius at
rodo, kad tautai visa Nixono 
byla gerokai įgriso ir ji nori 
vienokio ar kitokio jos galo. 
Tai, žinoma, atiduoda jo 
likimą kongresmanų ir sena
torių politinių apskaičiavimų 
valiai -- kas jiems naudin
giau: palikti Baltuosiuose 
Rūmuose patyrusį Nixoną 
ar pakeisti jį visai pilka 
Fordo asmenybe. Laikraš
čiuose jau pasirodė aiškini
mų, kad kongresmanai ir se
natoriai, atsisakydami pa
smerkti prezidentą, gali tik 
pakenkti savo karjerai.

Oficialiai, žinoma, niekas 
neprisipažins sprendęs Nixo 
no bylą pagal tuos sampro
tavimus, visi aiškins, kad jie 
klausę tik savo sąžinės ir tu
rėję galvoje tik kaltės įrody
mus. Tačiau tiesioginių įro
dymų, kad Nixonas būtų pa
daręs ką nors, kas pateisintų 
jo pašalinimą, nėra. Bet jų ir 
nereikia, jei laikytis teisėjo 
Gerhard Gesell pažiūros, pa
reikštos prisiekusiems, nu- 
teisusiems buvusį Nixono 
patarėją vidaus politikos rei
kaluose John Ehrlichmaną. 
Tas teisėjas mokė: “Jei jūs 
rasite, kad kaltinamasis už
simerkė prieš visai aiškų 
dalyką, jūs galite tai laikyti 
sąmokslo įrodymu”.

Pagal tokią koncepciją 
Nixoną nesunku būtų apkal
tinti, sąmokslavus nuslėpti 
nuo teisingumo suimtųjų 
Watergates demokratų būs
tinėje ryšius su Baltaisiais 
Rūm;. s

Žii.'<- .ia, kaltintojams bū
tų mieliau turėti dar papil
domų įrodymų apie prezi
dento kaltę. Serialus proku
roras Jaworskis pareikala
vo 64 pasikalbėjimų juos
tų, tačiau prezidentas at
sisakė jas pateikti ir byla 
dėl to atsidūrė Aukščiau
siam Teisme. Šalių sampro
tavimų teismas jau išklausė 
liepos 8 d. ir greičiausiai 
jau padarė sprendimą, kurio 
suformulavimas reikalauja 
laiko. Aplamai imant, laukia
ma, kad teismas nuspręs 
prezidento nenaudai, ginči
jamasi tik dėl to, kokia dau
guma. Prezidentas tiesiogiai 
nepasakė, ar jis paklausys 
teismo sprendimo. Preziden
tas, pagal jo aiškinimą, yra 
lygus teismui ir jį pašalinti 
gali tik senatas nustatyta 
tvarka, teismas čia neturįs 
ko veikti.

Tokia jo laikysena grei
čiausiai duos papildomą ar
gumentą jo pašalinimui: gir
di, jis save laiko virš įsta
tymų, kas yra labai nepopu
liaru. Bet laukiant teismo 
sprendimo ir Nixono reakci
jos į jį, negalima užmirš
ti ir kitų įvykių. Čia rei
kia neužmiršti, kad žmogus, 
samdydamas advokatą savo 
bylai ginti, mažiausia rūpi
nasi to advokato dora, bet 
tik jo sugebėjimu bylą lai
mėti. Tuo pačiu principu 
renkami ir politikai. Dorų 
žmonių daug, bet politiko
je, pagal tautos nuomonę, 
jų yra tiek pat, kiek ir var
totų automobilių pardavėjų 
tarpe. Šiuo metu daugiau 
negu prezidento dorumas ir

VYTAUTUS MEŠKtUSOS
nedorumas tautai rūpi ūki
nis stovis, visų pirma inflia
cijos spartos apmalšinimas.

Kaip žinia, infliacija yra 
tarptautinė problema. Leng
va jos forma palengvina gy
venimą ir todėl nėra demo
kratinės vyriausybės, kuri 
drįstų griebtis prieš ją tikrai 
rimtų priemonių. Jungtinė
se Amerikos Valstybėse in
fliacija paskutiniu laiku kiek 
sulėtėjo, kas kalbėtų už tai,

IRANAS-I 
PASAULIO I

Arabijos jūra pietuose, su 
į šiaurę nuo jos išsikeroju
sia Persijos įlanka, plauna 
pietinius Irano teritorijos 
pakraščius; o apie 1,300 
km į šiaurę Iranas rube- 
žiuojasi su SSSR Gruzijos 
respublika ir Kaspijos jūra 
gaivina šiaurines Irano ne
derlingas žemes. Šios vis la
biau įsigalinčios valstybės 
teritorija, priskaitančios 
635,326 kv. mylias, sudaro 
gana įdomų slenkstį tarp 
Vakarų ir Azijos pasaulių. 
Šiandien, priskaity damas 
apie 30,000,000 sielų savo 
gyventojų skaičiuje, Iranas 
tapo svarbus faktorius di
džiųjų valstybių ne tik eko
nomiškuose bet ir kariškuo
se apskaičiavimuose.

Iranas pastaraisiais me
tais, o ypač po prieš keletą 
metų atšventęs Persų Im
perijos 2,500 metų sukak
tį, parodęs visam pasauliui, 
kad buvusi klajoklių tauta, 
stengiasi sugrįžti į pirmalei- 
lių valstybių tarpą, norin
čių ir galinčių tarti svarų žo
dį tarptautinės politikos fo
rume.

Iranas, kaip ir jo kaimyni
niai arabų kraštai, nors ir 
praktikuoja tą patį Islamo 
tikėjimą, neužėmė pastarųjų 
griežtos linijos, jau ilgokai 
užsitęsusiame Izraelio ir 
Arabų pasaulio ginkluotame 
•konflikte. Priešingai, Iranas 
siūlė savo kaimynams san
tūrumą ir neprievartauti 
JAV ir industrinės V. 
Europos, keliant į padanges 
žibalo kainas.

Kaip žinoma, Irano pagrin 
dinis eksporto produktas 
yra nafta, kurios 2/3 sudaro 
visas Irano eksportuojamas 
gerybes. Kaip apskaičiuota 
1974 m. Iranas išveš į užsie
nius naftos už 14 bilijonų do
lerių. Šie pinigai dar labiau 
pagerins ir taip gerai nusi
stovėjusį krašto ekonomišką 
gyvenimą ir tuo pačiu pakels 
visų gyventojų gerbūvį.

Irane kartu su gerbūviu 
žengia socialinė ir ekono
miška revoliucija.Jau kuris 
laikas Irano pusiau-savano- 
riški tautinės tarnybos bata- 
lijonai yra pasklidę po visą 
kraštą: šių batalijonų kvali
fikuoti instruktoriai mokina 
krašto ūkininkus moderniš
ko ūkininkavimo būdų, nau
jų drėkinimo metodų bei bū
tiniausių sanitarijos princi
pų. Lygiagrečiai tautinio 
išmokslinimo kuopos stato 
naujas mokyklas, mokydami 
liaudį skaityti ir rašyti, o 
medicinos darbuotojų būriai 
mokina žmones kaip reikia 
prisilaikyti higienos rei
kalavimų, duodami žmo- 

kad administracijos priemo
nės, kredito pabranginimas 
ir bandymas išlaikyti vals
tybės biudžeto balanso rė
muose, duoda rezultatų. Ki
tą savaitę prezidentas žada 
paskelbti savo daugiau deta
lizuotą planą. Versti prezi
dentą tuo momentu, kad jo 
ūkinė politika pradėjo duoti 
rezultatų, būtų neprotinga. 
Jei taip manys tauta, tokia 
galvosena užsikrės ir kon
gresas su senatu. Čia glūdi 
Nixono šansas.

IROHIUS AUŠROTAS
nėms būtinus skiepus ir, jei
gu to reikia, įvykdydami bū
tinas operacijas.

Jau kuris metas Irano tau
tinio išvystymo korpai sten
giasi pakeisti atsilikusį kai
mo gyventojų gyvenimo 
būdą vienos kartos gyveni
me. Ir šis mėginimas jau 
duoda pozityvius vaisius. 
Dabar, krašto valdovas, Ša
chas, pradžioje savo valdy
mo atidavęs krašto turtus 
savo liaudžiai, stengiasi per
kelti savo veiklą į tarptau
tinius forumus. Jau 1973 
m. gruodį, posėdžiaujant 
OPEC (Tarptautinė Alyvos 
Gamintojų Ekonomiška Ta
ryba), Šachas pasiūlė tary
bai sukurti iš už naftą gau
namus pinigus stiprų banką, 
kuris galėtų talkininkauti ir 
pagelbėti Trečiojo Pasaulio 
tautoms; gi pastarosios kaip 
tik labiausia ir kenčia dėl 
žymiai pakilusių naftos kai
nų.

Tačiau arabų sluoksniai, 
įtardami čia Vakarų slaptą 
sąmokslą į šį Šacho pasiūly
mą menkai reagavo; priešin
gai, tarptautinio finansavi
mo organizacijos kaip IMF 
(Tarptautinis Monetarinis 
Fondas) ir Pasaulio Bankas 
šiuos monarcho pasiūlymus 
sutiko labai palankiai. Taip 
pat ir Venesuela, sutikda
ma su šiuo pasiūlymu pa
reiškė, kad “IMF yra labai 
saugi vieta investuoti turi
mų ir gautų už žibalą pini
gų perteklių”.

Stebėtojai sutinka, kad 
Šachas stengėsi elgtis labai 
apdairiai naftos krizės metu, 
stengdamasis pagelbėti pa
saulinėms finansavimo orga
nizacijoms. Robert S. Mc- 
Namara, Pasaulio Banko Di
rektorius pasakė, kad “Ša
cho pasiūlymas primena dar 
vieną Marshallo Planą visam 
pasauliui”.

Šachas Rėza Pahlevi, siek
damas dar platesnių įsipa
reigojimų plačiame pasauly
je, sutiko pakeisti kana
diečius Tarutautinėje Viet
namo Karo Paliaubų Komisi
joje; Iranas taip pat susi
tarė su V. Vokietija leisti 
statyti jai už 5 bilijonus 
naftos valyklą V. Vokieti
joje. Taip pat ir š.m. rugsė
jo mėnesį 7-ji tarptautinė 
Azijos tautų Olimpijada į- 
vyks Teherane.

Visi šie įvykiai, siekdami 
išgarsinti Irano vardą visa
me pasaulyje rodo, kad Ira
nas stengiasi pavirsti liltu 
tarp Vakarų pasaulio ir Tol. 
Rytų bei Azijos.

Žinoma ir Pentagono ste
bėtojai nelieka akli šiems 
Irane vykstantiems pasikei-

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 58-tas seimas, vykęs Bostone, savo darbus 
baigė liepos 4 d. Iš įvairių JA V ir Kanados 45 kuopų buvo susirinkę apie 100 atsto
vų, kurie sprendė visus būtinus administracijos reikalus, bet nepamiršo ir visų 
svarbiausio -Lietuvos likimo. Seimas savo nutarime ragino visus SLA narius dėtis 
į eiles tų, kurie stengiasi priartinti Lietuvos išlaisvinimo dieną, remti mūsų poli
tinius veiksnius. Visi nariai paraginti dalyvauti šį rudenį ALT šaukiamame Ame
rikos Lietuvių Kongrese Chicagoje. Nuotraukoje viršuje seimui rengti komisijos 
pirmininkas Aleksandras Chaplikas įteikia Bostono raktą SLA prezidentui Povilui 
Dargiui. Kairėje sėdi SLA sekretorė Genovaitė Meiliūnienė. Apačioje seimo 
dalyviai po įtempto darbo susirinkę atsikvėpti į seimo balių Statler Hilton vieš
butyje. Kitas sla seimas įvyks 1976 m. Chicagoje.

SPEKTAKLIS JALTOS ŽENKLE
Kodėl toks rašinio pavadi

nimas? Juk jis primena se
nos, 1945 metų vasario 4'40 
d.d. jaltinės konferencijos 
nusidavimus. Per tą konfe
renciją buvo išniekinta Ry
tų Europa, išduoti jos inte
resai ir laisvė. Žmonių teisės 
sutryptos. Valstybių suve
renumas sutraiškytas.

Ir šiame prezidento šuo
liavime po Sovietų Sąjungą 
glūdi daug Jaltos konferen
cijos elementų. Donkicho
tiškas ieškojimas iliuzori
nės ir amžinos pasaulinės 
taikos griežčiausios diktatū
ros sostinėje. Pastangos ap
riboti strateginių ginklų ga
mybą krašte, kuris laikosi 
vien tiktai militarine galia. 
Begėdiškas ir su momentu 
suderintas pavergtųjų vals
tybių interesų ‘primiršimas’. 
Vengimas bent puse burnos 
pratarti asmeninių laisvių 
reikalais. Įžūli elgsena da
linti visą planetą interesų 
sferomis.

timams. Neužmirškime, kad 
Irano kariškos jėgos, suda
rančios apie 250,000 gerai 
išmankštintos ir drausmin
gos kariuomenės, apginkluo
tos veik išimtinai JAV ga
mybos ginklais, yra labai 
svarbus veiksnys taikai išlai 
kyti Indijos Vandenyne.

RIMAS DAIGONAS
Čia prisideda dar apgailė

tinas faktas: ne Brežnevas į 
Washingtoną, bet JAV pre
zidentas vyko į Sovietų Są
jungą prašyti, žadėtis, tar
tis, įtikinėti... Yra kažin 
kaip simboliškai suskamba 
kelionės maršruto taškai, 
kur bene finalinis yra ... Jal
ta. Lyg JAV prezidentas no
rėtų pamatyti carų palocių 
Livadijoje, kur bejėgis ir pu- 
siauparalyžuotas RDR suki
šo visą Rytų Europą į 
Stalino kišenę. Čia ir kitas 
simbolis: Jalta yra sovieti
nės derybų diplomatijos ap
sukrumo ir išmonės viršūnė.

Prezidento kelionės išva
karėse žinomas televizijos 
korespondentas Walter 
Cronkite turėjo pasikalbėji
mą su nauju ‘šveicaru’, iš
tremtuoju iš Sovietų Sąjun
gos rašytoju Aleksandru 
Solženicinu. Garsusis trem
tinys pareiškė savo drąsią 
nuomonę: dar niekad nebu
vo JAV prezidentas tokioje 
silpnoje padėtyje besitarda
mas su Sovietais, kaip kad 
dabar yra R. Nixonas. Gal 
būt toks posakis sutampa su 
Watergate sunkmečiu ir jo 
pasėkomis? Gal būt strate
ginių ginklų tobulumas lei
džia Kremliaus atstovams iš 

aukšto žiūrėti į savo svečią. 
Visos slaptos diplomatijos 
paslaptys atsidengia vėliau. 
Taip buvo su Teheranu ir 
Jalta. Taip bus ir šio vizito 
paraštėje.

JALTA
1944 metais rudenį aikš

tėn iškilo per 1943 metų lap
kričio 28 d. nepakankamai 
tiksliai formuluoti klausi
mai. Teherano konferenci
ją baigus, sąjungininkai 
tarėsi visas pokario proble
mas numatę. Taip nebuvo. 
Stalinas, kuris po Teherano 
konferencijos gavo iš Chur- 
chillio auksinį kardą, plana
vo išplėšti vis didesnių po
kario dalybų kąsnių.

Jaltos konferencija vyko 
1944 metais vasario 4-10 d.d. 
Seni, per revoliuciją ir karo 
veiksmus apdraskyti caro 
rūmai Kryme, tropiškoje Li
vadijoje, buvo skubomis 
pritaikyti pasitarimams. Į 
konferenciją atvykęs Chur- 
chillis buvo susirūpinęs ant 
nosies lipančiais Anglijos 
parlamento rinkimais. Ro- 
oseveltas buvo labai nesvei
kas. Tarp jų sėdėjo Stalinas, 
užtikrintas savo pergale, sa
vo diktatorišku sostu.

Churchillis ir Edenas kal
bėjo už Prancūzijos įleidimą 

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

A. BINKE VIČIŪTĖ-GU ČIU VIENĖ

Antanina Binkevičiūtė-Gučiuvienė.

Solistė, muzikos pedago
gė, operų, koncertų ir ki
tų muzikinių parengimų re
cenzente Antanina Binkevi- 
čiūtė-Gučiuvienė jau nuo pat 
savo jaunystės dienų, Pet
rapilio gimnazijoje buvo ži
noma kaip gera mokykli
nių pastatymų solistė. Ir 
grįžusi į Lietuvą, įstojo į 
Kauno Konservatoriją, VI. 
Grigaitienės dainavimo kla
sę. Vėliau studijas ji tęsė 
Paryžiuje, kurias baigusi 
gavo diplomą. Kaip ypatin
gai atsižymėjusią baigia
muose egzaminuose, jos bai
gimo diplomą pasirašė žy
mus kompozitorius A. Gla- 

zunovas. Dar studijuodama 
Paryžiuje, ji dalyvaudavo 
viešuose konservatorijos 
koncertuose ir tuometiniuo
se garsiųjų Rusijos operos 
solistų rengiamuose operos 
spektakliuose. Be mokslo 
konservatorijoje, Paryžiuje 
ji įsigijo prancūzų kalbos 
diplomą ir baigė kunigaikš
čio S. Volkonskio vaidybos 
studiją.

Grįžusi į Lietuvą, po re
prezentacinio koncerto Kau
no Konservatorijoj, jaunajai 
dainininkei buvo pasiūlytas 
debiutas Kauno operoje. 
Lietuvoje, šalia išvykų su 
koncertais, dešimties metų 
bėgyje buvo nuolatinė radi
jo solistė ir tuo pačiu metu 
dėstė dainavimą Kauno 
Valst. Konservatorijoje ir 
vėliau Vilniuje, įsisteigus 
Valst. Muzikos Mokyklai iš 
Kauno važinėdavo dėstyti 
dainavimą į Vilnių.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvie- 
nė Kaune buvo vienintele 
dainavimo pedagoge, kuri 
suruošdavo savo auklėti
nių viešus koncertus ir jie 
susilaukdavo rimtų muzikos 
kritikų teigiamų įvertini
mų. Daugelis jos mokinių 
dainuodavo per radijo ir kt., 
kai per dešimtį metų ji mo
kė neregę dainininkę B. 
Grincevičiūtę, vėliau Lietu
voje tapusią žinoma solis
te. Be Lietuvos radiofono ji 
dažnai buvo kviečiama į Lat
viją ir Estiją ir ten dainuo
davo per jų radiją.

Be dainos ir pedagoginio 
darbo, ji turėjo artimus 
ryšius ir su spauda ‘Lietu
vos Aido’ pakviesta, ji buvo 
operų ir vokalinių koncer
tų nuolatinė recenzente, 
muzikos klausimais bendra
darbiaudama ir kitoje spau
doje.

Pasitraukus į vakarus, 
Vokietijoje ne kartą keliau
davo su kitais menininkais 
po D.P. stovyklas, duoda
ma koncertus ne tik savie
siems, bet ir anglų įguloms 

bei vokiečių visuomenei.
1951 metais, atvykusi į 

Adelaidę, ilgesnį laiką dės 
tė dainavimą savo privačio
je studijoje, kurią kelius 
metus lankė ir žinoma mūsų 
solistė G. Vasiliauskienė. 
Be savųjų lietuviškų kon
certų ir kitų parengimų, mū
sų gerbiamoji solistė dauge
lį kartų dainavo įvairiose 
australų radijo stotyse, da
lyvaudama koncertuose ne 
tik pas australus, bet ir pas 
prancūzus, lenkus ir rusus, 
taip pat dalyvaudama lietu
vių koncertuose Melbour- 
ne ir Sydnėjuje. Adelaidė
je ji buvo pakviesta dėstyti 
klasikinį dainavimą Adelai
dės College of Music.

Spaudos darbo mūsų žur
nalistinė kolegė nepamiršta 
ir čia. Su dideliu malonu
mu Australjos lietuviai skai
to jos autoritetingas kriti
kas ir recenzijas iš mūsų 
pačių ir atvykusių svečių iš
pildomų koncertų, gerai ži
nodami, kad jos žodis yra 
visuomet svarus, patikimas 
ir teisingas.

Gi štai, trumpa ištrauka 
iš paskutinės recenzijos apie 
neseniai Australijoje gastro
liavusią kanadietę solistę 
Giną Čapkauskienę:... “Jos 
gražus, sultingas balsas sa
vo prigimtimi, be abejo, pri
klauso operinių balsų klasei 
ir koloratūrinių balsų kate
gorijai. Tačiau jis sunkiai 
įspraudžiamas vien į kolora
tūrinio balso sąvokos rėmus, 
toli išeidamas už tų rėmų 
ribų dėl savo didelės poten
cijos, ryškaus dramatinio 
polinkio, imponuojančios pla 
čios apimties ir bendro pa
jėgumo. Čia iškyla gamtos 
"nuostabus vokalinis deri
nys”. Jos balsas, neperde- 

universalus”...

Miss Lithuania rinkimų finalistės. Iš dešinės Miss 
Lithuania Valė Šatkauskaitė ir Alma Kavaliauskaitė.

Nors maloni šypsena be
veik niekuomet neapleidžia 
mūsų mielos p. Gučiuvienės 
ir ja adelaidiškiai visuomet 
mato didesniuose, ypatingai 
muzikiniuose parengimuose, 
tačiau, kaip ji man išsireiš
kė, ji jau keletą metų yra 
pasitraukusi iš neįprastų 
darbų į užtarnauta pensinin
kų poilsį, jos manymu, da
bar šis Australijos gyveni
mo perijodas yra jai malo
niausias. Tačiau aš manau, 
kad neapsiriksiu palinkėda
mas jos buvusių ir po pasau
lį išsibarsčiusių mokinių var
du, Australijos muzikinio 
meno mėgėjų vardu, o taip 
pat ir savo, jaunesniojo 
spaudos kolegos vardu, šiai, 
muzikiniame lietuviškame 
gyvenime nusipelniusiai so
listei ir pedagogei dar daug 
saulėtų ir sveikų dienų, ne
užmirštant ir ateityje su sa
vo “muzikiniais perliukais” 
spaudoje pradžiuginti jos 
skaitytojus.

Praeitą šeštadienį Lietu
vių Klube buvo surengtas 
sporto klubo ‘Kovo’ balius. 
Balius praėjo su tikrai dide
liu pasisekimu, dalyvaujant 
perpildytam klubui svečių. 
Smagu, kad svečių tarpe 
matėsi veteranai sportinin
kai, jų žmonos ir jaunoji 
karta, anksčiau ir dabar gi
ną žaliąsias ‘Kovo’ spalvas. 
Programą išpildė mūsų ne
pavargstančio koviečio Al
gio Pluko oktetas, suside
dąs iš: E. Lašaičio, P. 
Ropės, J. Barilos, V. Stasiū- 
naičio, J. Šarkausko, V. Bu
roko, A. Kramiliaus ir E. 
Sonskio.

Svečių tarpe matėsi ir 
Melbourno klebonas kun. P. 
Vaseris, palydėtas ‘Kovo’ 
Garbės Nario kun. P. But
kaus, kurie džiaugėsi gra
žiu sportininkų parengimu. 
Nors klube, pagal australiš
kas taisykles už įėjimą ne
galima imti jokio mokesčio, 
tačiau iš aukų, loterijos ir 
klubo paskirtos dalies pel
no sumos, sportininkai gavo 
nemažą piniginę paramą.

***
Sydnėjaus Lietuvių Klube 

įvyko mūsų Sydnėjaus ‘Miss 
Lithuania’ rinkimai, kuria 
buvo išrinkta 20-ties metų 
Valė Šatkauskaitė. Rinkimų 
teisėjais buvo pakviesti du 
latviai, du estai ir lenkas, 
kurie turėjo nemažai vargo 
atskirti mūsų gražiausią 
merginą. Šie rinkimai yra 
kartu surišti ir su dabar 
vykstančiais ‘Miss Austra- 
lia’ rinkimais, kuriuose da
lyvaus ir mūsų gražuo
lė.

V. Šatkauskaitė dirba Imi
gracijos Departamente ir tu
ri daug reikalų su naujai at
vykstančiais imigrantais. Ji 
yra aktyvi krepšininkė ir 
šiuo metu atstovauja mūsų 
sporto klubą australų pir
menybėse. Be krepšinio 
mėgsta yoga, vandens spor
tą ir vakarais mokinasi 
kurti naujus drabužius. Jos 
pasakymu, nuolatinio ‘boy- 
friendo’ jinai neturi ir neieš
ko, nes tikisi greitai pake-

SPEKTAKLIS JALTOS ŽENKLE ...
(Atkelta iš 1 psl.)

į pergalės dalybas. Stalinas 
buvo prieš tai. Kad palietė 
Jungtinių Tautų steigimo 
planus, Stalinas kategoriš
kai pareikalavo veto teisių 
didiesiems Saugumo tary
boje. Jis labai bijojo suteik
ti bent kokių ryškesnių 
teisių mažosioms valstybėm, 
nes bijojo jų susiblokavimo 
prieš SSSR. Tačiau, norėda
mas gauti daugiau balsų sa
vo eventualiam blokui, Sta
linas pareikalavo įvesti į 
Jungtines Tautas, kaip su
verenias valstybes Bieloru- 
siją ir Ukrainą. Roosevel- 
tas pasisakė prieš tai. Iškilo 
klausimas: kodėl gi neįleis
ti į Jungtines Tautas visas 
48 JAV narius - valstijas? 
Stalinas pasiūlė Rooseveltui 
pasirinkti ir įleisti į JT tris 
amerikoniškas valstijas. 
Rooseveltas nuo to pasiūly
mo atsisakė. Churchillis pa
laikė Stalino norą. Į būsi
mas JT įžengė SSSR, Ukrai
na ir Bielorusija!

Šiek tiek tarimosi sukėlė 
Lenkijos teritorijos dalybos. 
Kurzono linija buvo Stali
nui naudinga. Pagal tą liniją 
Stalinas norėjo atsiplėšti te
ritorijos kąsnį. Rooseveltas, 
kaip savo žemę, pasiūlė Ga
liciją, su kuklia sąlyga, kad 
SSSR veikimas besimose J. 
Tautose būtų našus ir 
pozityvus. Taip pat jis pa
geidavo Sovietų Sąjungos 
įstojimo į kampaniją prieš 
Japoniją. Tolimųjų Rytų ka
ras jau buvo beveik laimė
tas. Stalinas noriai sutiko tą 
pageidavimą, kuris statė jį 
Japonijos užgrobtų pakraš
čių dalinimo gretas, teikė 
jam Sachalino salą ir repara
cijų dalį.

Stalinas kuo griežčiausiai 
reikalavo Vokietijos padali
nimo. Churchillis suko uo
degą, esą dar per anksti 
kalbėti. Jis rėmėsi dar ne
žinoma Prancūzijos nuomo
ne. Rooseveltas labai palai
kė Stalino reikalavimą. Vo
kietijos dalybų detales nuta
rė įjungti į besąlyginės jos 
kapituliacijos sąlygas ir ves
ti vieningą būsimą okupaci
nę politiką. Britai norėjo 
kalbėti apie Vokietijos repa
racijų sumą. Versalio sutar
tis, kuria buvo baigtas Pir- 

liauti po Europą. Už savo 
laimėjimą jinai gavo 100 dol. 
premiją ir gražią lietuviš
ką ‘Miss Lithuania’ juostą.

*♦*

Sydnėjaus klebonui kun. 
Petrui Butkui, neseniai iš
kilmingai atšventus savo 
amžiaus 60-ties metų jubilie
jų, ‘Dainos’ choras ir arti
mieji surengė jam ir mūsų 
kapelionui Povilui Martūzui 
gražius ‘Petrinių-Povilinių’ 
pietus, kurių metu buvo pa
gerbti ir kiti bendravar-
džiai. Pagerbime dalyvavo 
ir australų klebonas mon- 
signoras J. Kelly. Visiems 
kunigams buvo įteikta pager 
bimo dovanos, kai svečiai, 
prie gausiai apkrautų stalų, 
su skambia lietuviška dai
na, atšventė mūsų labai po
puliaraus klebono ir jo pa- 
gelbininko varduves.

»**
Metams praėjus po Pa

saulio Lietuvių Jaunimo S- 
gos įsikūrimo Adelaidėje, 
neseniai lietuvių Katalikų 
Centre buvo oficialiai atida
ryta jų būstinė -- Kanga 
rys. Parapijos Taryba jau
nimui padovanojo savo na
muose du kambarius, ku
riuos jie patys išsidažė, įdė
jo naujus kilimus, padovano
tus Katalikių Moterų D-jos 
ir sienas papuošė moder
niais paveikslais, tarp jų ir 
dovanotu melbourniškio P. 
Baltrūno ir kun. A. Spurgio 
dovanotu Lietuvos nauju že
mėlapiu. Po visų oficialumų 
atidarymo vakaras praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje. 

masis pasaulinis karas, už
krovė Vokietijai nepaneša- 
mas reparacijas. Dabar bri
tai; Churchillis ir Edenas, 
norėjo kalbėti apie ‘paneša
mas’ reparacijas. Ši suma 
sukosi apie 20 milijardų do
lerių. Stalinas sau pareikala
vo dešimties milijardų.

Atskirame posėdyje, ku
riame Rooseveltas susitiko 
su Stalinu (Churchillis ne
dalyvavo) JAV prezidentas 
įtikinėjo Staliną pradėti mi- 
litarinę kampaniją prieš Ja
poniją. Rooseveltas galvo
jęs, kad Japonijai nugalė
ti reikės pakloti milijoną ka
rių amerikiečių. Jis neįsi
vaizdavo būsimos atominės 
bombos efekto. Atominė 
bomba padarė tą sovietų mi- 
litarinę intervenciją papras
tais karo manevrais. Čia iš
kilo slapta sutartis, kuri ža
dėjo Sovietų Sąjungai Man- 
džiurijos ir Korėjos kontro
lę. Sovietinė įtaka Orutinė- 
je Mongolijoje buvo pripa
žinta. Stalinas taip pat turė
tų gauti senai prarastą uos
tą Port-Arturą, pagarsėjusį 
1904 metais Rusijos-Japoni
jos kare. Savo pretenzijas 
į didžiules Kurilų salas ir 
Sachaliną Stalinas parėmė 
net 1875 metų kariaunos ir 
sutarčių daviniais.

Jaltoje buvo švaistomasi 
teritorijų dalybomis, So
vietų Sąjungos pozicijų tvir
tinimu, nuolaidomis Stalino 
reikalavimams. Kaip sakė 
vėliau sarkastiški vertinto
jai - Jaltoje Atlanto Char- 
ta, žadėjusi tautoms ir vals
tybėms laisvę ir laisvo apsi
sprendimo teises, pavirto 
tualetinio popierio skutu! 
Stalinui pavyko įtikinti savo 
partnerius sovietine galia 
Tolimuose Rytuose. Japoni
ja vis dar buvo kietas riešu
tas. Už tariamą SSSR inter
venciją Japonijos valdose 
Rooseveltas ir, dalinai, Chur 
chillis, nežiūrėjo ateities ga
limybių, begėdiškų Rytų Eu
ropos dalybų. Stalinui užlei
do visą Rytų Europą, 
išskyrus Graikiją. Apie 
prieš karą okupuotas teri
torijas: Pabaltijį, Besarabi
ją ir Suomijos pakraštį, vi
siškai nekalbėta. Tai buvo 
legalizuotas status quo.

Ką tad reiškė Jalta Rytų 
Europos masyvui? Tai buvo 
vienos tironijos, nacių, pa
keitimas kita tironija, sovie
tų. Ne be pagrindo į pa
saulio istorijos analus Tehe
ranas ir jį paveldėjusi Jal
ta įeina kaip sąjungininkų 
diplomatinio naivumo pavyz 
dys. Į tarptautinės moralės 
istoriją Jalta įeina kaip pa
saulinio masto niekšybių 
simbolis.

Kažin ar per šį ekskursa- 
vimą Sovietų Sąjungoje, ap
lankę Jaltoje Livadijos rū
mus, amerikiečiai tvirtai 
pasižadės nedaryti nuolaidų 
sovietinės meškos apetitui, 

Didžiausias 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ 
Tel. 263-5826
(įstaigos) ir 
677-8489 (buto)

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

smerks niekšybes ir nemo
ralumą, galingai srovenam 
čius į slaptos diplomatijos 
kibirus?

(Bus daugiau)

WANTED JOURNEYMEN
TOOL AND DIE MAKERS

SECOND SHIFT
Mušt be able to operate all types 
of tool room equipment. Experi- 
ence in build and tryout of spe- 
cial machinery preferred.
STANDARD PRODUCTS 

CO.
2130 West 110 St. 

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(49-51)

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED

BR0WN & SHARP 
OPERATORS

Rapidly expanding company needs ex- 
perienced people, mušt setup and 
operate Brown & Sharp Automatic. 
Job shop experience helpful, perma* 
nent full time and part time, exten- 
sive company paid benefits. First and 
second shifts.

THE THOMPSON 
ELECTRIC CO.

5201 Richmond Rd.
Bedford Heights, Ohio 

216-202-7300
(52-54)

20 MACHINISTS 
NEEDED AT ONCE 

Day and Night Shift 
O.D. AND I.D. GRINDERS 
REISHAUER OPERATORS 

SPLINE GRINDERS 
GEAR CUTTERS 

INSPECTORS 
(In-procea« and finai) 

LATHE HANDS
H.C.T. CHUCKER OPERATORS 

Muat do own sėt upe 
Eaperienced help only. We have a 
algned four year contract with a 
leading aircraft angine manufacturer. 
Top pay and (ringes including, Blue 
Crose, Deniai Plan, etc., in a com- 
pletely modern air-conditioned bulld- 
ing. We are currently working a 58 
hour week. Contact Mr. Stefaneki. 
113-773-0450.

CLIPPER INDUSTRIES INC. 
2920 Calahan RoBevilIe. Mich.
______________________________ (52-61) 

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED

ALL AROUND MACHINISTS 
Mušt have experience on bullarde, 
lathes. & vertlcal boring mllls. and 
have job shop experience in setting 
up working from blue prints & close 
tolerance.. Day and night shift. Top 
wages & fringe benefits.

DEXTER TOOL CO. 
23633 Pinevrood Warren. Mich.

(52-58)

NURSES—RN Supervisor 11-7 shift, 
Full or part time. Also, LGPN 3-11 
shift. — Full time in modern ECF 
located in Chestnut Hill area. Ex 
cellent starting salary, paid vnca- 
tion, holidays, siek leave, etc. Pub- 
lic transportation at door.
Call 215 CH 2-2727. (49-54)

WANTED JOURNEYMEN 
or

IST CLASS SKILLED 
ALL AROUND MACHINISTS 

Mušt be able to' sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Excel- 
lent working conditione, fringe ben
efits and steady work.

CENTRAL MACHINE SHOP INC.
11 McKinley St.. Lindon. N. i.» 

201-925-1176
 (49-55)

« WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MACHINIST 
W & S 2 A£ 

Mušt be capable to setup and 
operate. Day shift, Excellent 
fringe benefits. Permanent posi- 
tion. Pleasant working condi- 
tions.

DELAVAL
SPECIAL PRODUCTS DIV. 

4223 Monticello near Green Rd. 
South Euclid, Ohio 

An Equal Opportunity Employer 
(49-55)
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TIPINGA SKURDO PERGALĖ 
KOLŪKYJE'PERGALĖS’

Bolševikai mėgsta rusišką 
žodį ‘pobeda’. Tų ‘pobedų’ 
jie prikišo Rusijos skurde į 
kolūkių, fabrikų, gaminių 
pavadinimus. Ir prasčiausias 
gaminys, ir brokas, iškeliau
ja iš gamyklų su stambio
mis ‘pobedos’ etiketėmis.

Iš bolševikinio ‘pobedų’ 
potvynio, lietuviams susiti
kus su ta manija, kilo 
lietuviškas kalambūras: su 
ta pobeda tikrą turim bėdą!

Vilkdami savo ‘pobedą’ į 
okupuotos Lietuvos buitį 
atrado lietuvišką atatikmenį 
‘pergalę’. Tad okupuotoje 
Lietuvoje priviso ‘pergalių’. 
Net rašytojams skirtą leidi
nį pavadino ‘Pergalės’ var
du, lyg vis ženklindami, kad 
egzistuojąs kažin koks prie
šas, kad švenčiama ‘pergalę’ 
priešą sutriuškinus.

Ypač daug tokių ‘perga
lių’ priviso kolūkinėje bui
tyje. Daug yra kolūkių, ku
rie pavadinti ‘Pergalės’ ti
tulais.

Atsimename vieną tokį 
itin artimą išeivijai. Jo sa- 
chariniai-saldus vaizdelis bu
vo įšmugeliuotas į išeiviš- 
kosios mokyklos vadovėlį! 
Kalbame apie kitą, gal būt, 
visai konkretų ‘Pergalės’ 
kolūky, kuris didžiuoiasi 
savo ‘pirmūniškumu’ Ukmer 
gės rajone. Smarkoka “Vals
tiečių laikraščio korespon-. 
dentė B. Neverauskaitė ne
tikėtai (taip visad daroma) 
nukako į kolūkį ir aprašo 
savo vizito įspūdžius.

Ukmergės rajono ‘Perga
lės’ kolūkis laikomas rajone 
pirmaujančiu. Tai dėlto, kad 
stendai (produkcijos plaka
tai), kurie išstatyti prie pla
taus vieškelio yra puikiai 
padaryti, išglaistyti, išdažy
ti. Jie iš tolo skelbia pasau
liui, kad ‘Pergalės’ kolūkyje 
juokais neužsiima ir komu
nizmą stato iš peties.

Tokį įspūdį gauna kiek
vienas pravažiuojąs pada
ras, ar jis sovietinis didikas, 
ar sovietinis pavaldinys. B. 
Neverauskaitė gudresnė 
mergina. Sustojusi ties puoš 
niais stendais, ji pamatė, 
kad ant lentų plevena sena, 
nekeičiama, sudulijusi me
džiaga. “Žiūri į mus tuščia 
pilka drobė su apmaudu 
rašo atydi korespondentė.

Ji skuba susipažinti su 
‘pirmaujančio’ puošniais 
stendais kolūkio buitimi. Įei
na į “mechanizatorių poilsio 
kambarį”. Kaip žinia, ‘me
chanizatoriai’ (traktoristai, 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

kombainininkai, technikai) 
yra kolūkinė aristokratija, 
elitas. B. Nevarauskaitė ro
do ‘kolūkinės aristokratijos’ 
kantiną:

“Keli tušti buteliai šne
kėjo, kad čia geria ne laiku 
ir ne vietoje. Beveik neper
matomai aprūkę langai, juo
dos palangės, purvinos grin
dys ir ant jų nesimėtantys 
skudurai, popieriai, kalbėjo, 
kad šluotą ir ražą šitas kam
barys seniai bematęs...”

Iš pokalbių su kieme ar 
troboj sugautais kolūkiečiais 
“Valstiečių laikraščio” korės 
pondentė įsitikino, kad visi 
kuo mažiausiai žino apie 
‘socialistinius lenktyniavi
mus’, apie ‘garbės įsiparei
gojimus valstybei’. Aišku, 
jie nič nieko negirdėję 
apie ‘istorinius XXI kompar
tijos suvažiavimo nutari
mus’ Viskas tai yra sovie
tuose mirtinos nuodėmės, 
nelyginant tamsiausiais vi
duramžiais dūšią velniui par 
duoti ir sutartį savo krauju 
pasirašyti!

Tausodami laikraštyje vie 
tą neatpasakojame visų tų 
bėdų, kurias atrado smarki 
‘Valstiečių laikraščio’ kores
pondentė ‘pirmaujančiame’ 
savo dekoratyviais stendais 
Ukmergės rajono kolūkyje.

Tačiau mes sustojame 
ties šiuo ‘Pergalės’ kolūkiu, 
kaip ties būdingu bolševiki
niu blefu. Tokio blefo tiks
las visad tas pat. Kada 
kalbama su užsieniu, blefu 
pridengia tikrovę. Šiuo atve
ju ‘Pergalės’ kolūkis stengė
si labai jau negudriu blefu 
pridengti savo netvarką 
puošniais stendais prie ke
lio.

VADOVAUJANTIEJI 
LIETUVIAI PRITARIA 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESUI
Pažymėdami, kad didžiai 

vertina Amerikos Lietuvių 
Tarybos veiklą Lietuvos 
laisvinimo darbe, sutiko 
įeiti į Amerikos Lietuvių 
Kongreso garbės komitetą; 
Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas, Lietuvos gen. 
kons. dr. J. J. Bielskis, gen. 
kons. J. Daužvardienė, gen. 
kons. A. Simutis, ALT 
S-gos pirmininkė E. čekie- 
nė, SLA pirm. P. P. Dargią, 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos pirm. K. Veikutis, 
Kunigų Vienybės pirm.

"DUOK, DIEVE, PETRUI GRIŠKEVIČIUI BŪTI 
ANTRUOJU SNIEČKUMI" arba 

mandražodžiavimo dizenterijos fabrikatas
‘Akiračių redagavimo cha

osas, tikra ‘Vienybės’ arba 
‘Nemuno krašto’ imitacija, 
skatina leidinio bendradar
bius stengtis rašyti nors ir 
nežmoniškai, bet vis kitoniš
kai.

Sustojame ties T. Ženk- 
lio rašiniu, kuris atspausdin
tas š.m. kovo mėn. ‘Akira
čių’ laidoje. Rašinys skirtas 
A. Sniečkui ir pavadintas 
“Pasibaigusi Lietuvos gyve
nimo epocha”. Galima spėti, 
kad rašinio autorius nujau
tė savo darbo ‘kitonišku
mą’, nes, kaip nurodo re
dakcija, pasirinko slapyvar- 
dę. Po Detroito spaudos 
bendradarbių (žurnalistų) su 
telktinių aptarimų, slapy- 
vardės prilygintos spaudos 
vėžiui. ‘Akiračiai vaizdžiai 
tokiai hiperbolei neprita
ria. T. Ženklys yra persona 
po kauke ir, jeigu lyginti 
slapyvardžio sąskambį su 
zodiako ženklais, gal arčiau
siai sustotina prie Aąuari- 
juso (Vandenio^. Septynių 
skilčių rašinyje vandens už
tenka nuplauti nuo Antano 
Sniečkaus lietuvių kankinių 
kraują ir pristatyti mums tą 
budelių budelį, iššveistą, ap
mazgotą, prilygintą prie is
torinių fanatiškų asmeny
bių, kurie irgi pliuškenosi 
kraujo klanuose.

Tad nuo tos vietos imame
T. Ženklio akvarinius pokš
tus. Jis prilygina A. Snieč
kų prie Torkvemados, Sava- 
norolos, prie Kalvino ir 
Robespjero. Šitokio pasjan
so išdaiga Sniečkus perkelia
mas į naują dimensiją. Pami
nėtieji fanatikai vykdė savo 
manijos diktatą. Kad ir kaip 
juos vertintum, jie nebuvo... 
kažin kieno klapčiukai. Jie 
buvo stiprūs savimi. Jie at
ėjo ir nuėjo nuo istorijos 
scenos kaipo pilnavertės as
menybės. A. Sniečkus nie
kad toks nebuvo. Savo labai 
ribotos orientacijos syvus jis 
čiulpė kitų pagamintus, stip
rybę jam teikė kitų sufor
muota pajėga, jo veiksmus 
dirigavo kiti. A. Sniečkus 
ne iš tolo negali būti istori
nė asmenybė, nes jis buvo 
kitų asmenų, kitų grupių už
gaidų vykdytojas. T. Ženk
lys visiškai nesupranta šio, 
tokio akivaizdaus skirtumo. 
Todėl, keldamas A. Sniečkų 
ant istorinių asmenų pedes- 
talo, jis klastoja istoriją, 
kartu rūpestingai grimuoja 
lavono veidą, išpiešdamas 
herojiškus bruožus virš be
veik hitleriškų sniečkinių 
ūsiukų.

Šitaip suvokęs A. Snieč
kaus rolę Lietuvos istorijos 

prel. J. Balkūnas, Balfo 
pirm. M. Rudienė, Ameri
kos Liet. R. Katalikų Fede
racijos pirm. dr. J. B. 
Jerome, A LR Katalikių Mo
terų S-gos pirm. D. Kamm.

Dirvą šiame kongrese at
stovaus: K. Pocius, A. Juod
valkis ir M. Valiukėnas. 

bėgsme T. Ženklys ir savo 
rašinį pavadina ‘Pasibaigusi 
Lietuvos gyvenimo epocha”.
T. Ženklys galvoja, kad A. 
Sniečkus sukūrė su jo veiks
mais susijusią epochą! Tai 
naivus T. Ženklio klaidini- 
masis. A. Sniečkus buvo įsa
kymų iš svetur vykdytojas. 
Tai buvo, galima atsargiai 
palyginti, generolas Murav
jovas, rūpestingai įkibęs į 
Stalino aprobuotą ‘Trumpąjį 
kompartijos istorijos kur

są”. Jis buvo apsukrus, ab
soliučiai be stuburkaulio, 
aparato ekvilibristas. Tokie 
epochų nesukuria. Lietuvoje 
nebuvo generolo Muravjovo 
epochos, bet buvo kovų dėl 
savo spaudos epocha. Nepa
sibaigusi su A. Sniečkaus 
mirtimi kažin kokia, T. 
Ženklio vaizduotėje susi
klosčiusi epocha, tėra ta pati 
okupacijos epocha. Toje di- 
dingai-tragiškoje epochoje 
tautos kančių stūmekliai ne 
sniečkai arba griškevičiai, 
bet jų antrininkai, iš Mask
vos atsiųstieji emisarai, ku
rie nurodė ir tebenurodo, 
sniečkams ir giškevičiams, 
kur pasirašyti, ką pasakyti, 
kurį į kalėjimą įmesti.
T. Ženklys ir pats klaidi- 
nasi ir kitus klaidina, prasi
manęs A. Sniečkaus ‘epochą’ 
Lietuvos istorijoje.

Ką lietuvišką per 30 oku
pacijos metų tauta išlaikė, 
išlaikyta ne dėl A. Sniečkaus 
karaliavimo, bet dėl tautos 
brandumo, kurio ji pasiekė 
per dviejų dekadų nepri- 
klausomybinį gyvenimą. 
Apie šį faktą byloja netgi 
tos generacijos amžius, kuri 
susitelkė ties lietuviškų 
aruodų puoselėjimu ir žiau
riose okupacijos sąlygose. 
Gerai, kad dabar juos seka 
jaunesnė generacija. Nuo jų 
veikimo ir darbų, aišku, at
krinta būriai erzliai kvis- 
linguojančių valdininkų, ku
ruos pažabojo ‘komunizmo 
statybai’ su meno ir litera
tūros etiketėmis.

Nemirtingi’ A. Sniečkaus 
nuopelnai yra 1946 metais, 
naktį padėtos ir išsprogdin
tos minos po Nepriklauso
mybės paminklu prie Karo 
muziejaus, po Laisvės pa
minklu. Tada muziejaus pa- 
triotika buvo barbariškiau
siai nušluota. M. Jankaus, 
J. Basanavičiaus bronziniai 
biustai perlieti į medžiagą. 
Laisvės paminklas, po pen
kiolikos metų, tautos pas
tangų dėka, atsirado buv. 
Įgulos bažnyčios nišoje. Ka
ro muziejaus sodelį atakavo 
su dinamitu, su minomis, 
naikindami ten švenčiausias 
lietuvio širdžiai relikvijas. 
Vytauto Didžiojo statula bu
vo sukulta enkavedistų lauž
tuvais. Sudegintos istoriš
kos vėliavos. B et, užsimer
kęs prieš šiuos ‘istoriško’ 
žmogaus veiklos faktus, aki- 
ratinis T. Ženklys dievo
baimingai vapčioja ‘Duok 
Dieve Petrui Girškevičiui 
būti vertu savo pirmtako”.

Per lietuvių tautos ge
nocido veiksmus, jų buvo

f

masinių ir grupinių, ne tūks
tančiai, bet dešimtys tūks
tančių žuvo be pėdsako. Jis 
ragino represuoti begink
lius, įkalintus, triumfavo 
dėl sovietinių gabumų spar
dyti ant žemės gulintįjį. 
Trėmimų metu per pirmąją 
ir antrąją okupacijas A. 
Sniečkus parodė savo tik
rąjį veidą: represuotųjų ma
sėje buvo jo motina, jo 
sesuo, kiti artimiausieji gi
minės. Represavimo metu 
jis buvo įrankis, papūga pa
gal kitų parašytą rolę, iš
kamša, kurios viduryje ma
nipuliavo svetimi pirštai. Ne 
su istorinio asmens ambici
ja, bet su bukapročio valdi
ninkėlio pretenzijomis jis 
rūpinosi visų pirma savimi 
- išlikti vadovaujančio pupe- 
to vietoje. T. Ženklys stebi
si, kad A. Sniečkus ilgai iš
silaikė savo kėdėje. Kodėl 
gi neišsilaikyti? Kaip matyti 
iš sovietinių ‘čistkų’, čekisti
nė giljotina kirto šiaip ar 
taip neklusnias, ambicingas, 
gabias galvas. Istorija neži
no pavyzdžio, kad po giljo
tinos kirviu pakištų savo 
nuosavą bukaprotį budelį.

“Sunku vadinti A. Snieč
kų išdaviku” prasitaria T. 
Ženklys. Kas yra 'išdavikas’ 
kas tai per sąvoka, kurią T. 
Žehklys velia į tekstą? Išda
vikas yra tas, kas sulaužo 
sutartį, išduoda priešams, 
įskundžia, atskleidžia pa
slaptį, nurodo “Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas". 
A. Sniečkui įvertinti, tas 
žodis ‘išdavikas’ nei prie šio, 
nei prie to. T. ženklys pa - 
čiupo tą žodį su tikslu šiek 
tiek suherojinti A. Snieč
kų. Matai, koks jis bebū
tų, o išdavikas nebuvo! Šito
kia ‘baltinimo’ vaga beei
nant, galima pasakyti, kad 
A. Sniečkus nebuvo pede
rastas, vagis. Tai vis būtų 
papildomos gėlytės į vainiką 
‘isitoriniam’ nabašninkui. 
Tiesiogine prasme terminas 
•*išdavikas’ nekištinas į bend
rą A. Sniečkaus ‘dorybių’ 
išskaičiavimo kontekstą. Ta
čiau, alegoriškai, A. Snieč
kus buvo tikras lietuvių tau
tos interesų ir aspiracijų iš
davikas. Būdamas tautos na
rys pagal savo kiltį, jis veikė 
prieš tos tautos interesus. 
Patriotinė generacija buvo 
gaji ir veikli. Tai išlaikė 
mokyklose bent atšešėlį tau
tinių ambicijų. Pagaliau, 
A. Sniečkus galėjo jausti: 
jeigu visi lietuviai bus iš sa
vo teritorijos išgabenti, pa
sibaigs ir reikalas patį 
Sniečkų laikyti Vilniuje. Nu
eitų vyras į kokį sovchozą 
buhalteriją tvarkyti. Tai bu
vo egoistinis interesas pa
laikyti lietuvybės erzatcą 
okupacijos sąlygose. Akira- 
tinio mandražodžiavimo šil
tadaržyje T. Ženklys nepa
rodė mums tikro, realaus 
A. Sniečkaus atvaizdo. Por
tretas išėjo glamorizuotas. 
Tai yra socialistinio realiz
mo metodas šitaip portretus 
piešti. Balandinėje ‘Pergalė
je’ gerai Lietuvoje įsitai
sęs rusų rašytojas Pavlas 
Gelbakas talpina (vertime) 
savo ‘istorinės’ novelės ‘Lie
pos audra’ fragmentą. Gel
bakas rašo apie... Tucha- 
čevskį. Prieš Tuchačevskio 
reabilitaciją, sušaudytas 
maršalas, buvo anatema ir 
‘trockistas’. Dabar tasai 
Kronštato budelis šlovina
mas literatūroje. Toks yra 
glamorizacijos metodas so
cialistiniame realizme. T. 
Ženklys tuo metodu seka. Iš 
jo rašinio matyti glamoriza
cijos pastangos: A. Snieč
kus, esą, buvo didelė perso
na Lietuvos istorijos laukuo
se.

Natūraliai kyla klausimas, 
kas yra tasai T. Ženklys. 
Jis kartais nori imponuoti 
itin intymia savo pažintimi 
su okupacijos sąlygomis. At
rodo, jis gyvenęs ok. Lietu
voje, stovėjęs kažin kur ar
ti dėstomų įvykių, žino aplin 
kybes, kvepiąs pareiškimų 
autentiškumu. Tikrai sukre
čia pareiškimas: "Lietuva 
pagimdė du įstabius vals
tybės vyrus - Vytautą Di
dįjį ir Antaną Sniečkų”. Tas 
posakis prirašomas ‘žmo
nėms Lietuvoje’, bet rūpes
tingas to posakio nekomen- 
tavimas, rodo strateginį triu
ką: posakis metamas raši
nio finale. Tad T. Ženk
lys demonstruoja ‘liudininko 
autentiškumą'.

Tačiau tasai ‘autentišku
mas’ gali būti strategija, 
su tikslu įtikinti, suslėpti 
‘dipukiškumą’, tikro gandų 
ir tekstų autentiškumo ten
dencingą suvirškinimą ir 
savo samprotavimus pavers
ti liudijimu. Tai būtų gal būt 
falsifikatas, gal būt ir bele
tristinė dėstymo maniera. 
Rašinį perskaičius tenka 
T. Ženkliui padėkoti už me- 
lodramatinio farso kūrimą.

Antiženklys

IEŠKO TARNAUTOJO 
BALTIEČIŲ REIKALAMS

Jungtinis baltiečių komi
tetas — The Joint Baltic 
American Committee, ku
riam vadovauja dr. J. Ge
nys, ieško direktoriaus ry
šių reikalams — Public Re- 
lations. Jo uždavinys bus 
panaudoti visas galimybes 
keliant Baltijos' valstybių 
klausimą JAV-se, mezgant 
ryšius ir išvystant akciją 
Valstybės departamente, 
Baltuosiuose Rūmuose, 
Kongrese ir kitur, sekti 
įstatymų projektus, liečian
čius Baltijos valstybes, teik
ti informacijas tuo klausi
mu ir veikti, kad įstatymai 
būtų sudaromi reikiama 
kryptimi.

Kandidatas turi gerai mo
kėti anglų kalbą, būti paty
ręs JAV politikoje ir tarp
tautiniuose santykiuose, pa
žinti Baltijos problemas ir 
sugebėti palaikyti ryšius su 
atitinkamomis institucijo
mis. Amžiaus riba nenusta
tyta. Pageidaujamas kilęs iš 
Baltijos valstybių, bet bus 
priimtas ir gerų kvalifika
cijų kitos tautybes žmogus. 
Jis veiks kontakte su Jungt. 
baltiečių komitetu.

Iš pradžių su juo bus pa
sirašyta sutartis 6 mėn. su 
atlyginimu 5,000 dol. Po 6 
mėn. sutartis bus sudaryta 
metams su 10,000 dol. atly
ginimu. Kandidatai savo 
prašymą drauge su curricu- 
lum vitae turi siųsti adre
su: The Joint Baltic Amer- 
ican Committee, P. O. Box 
432, Roękville, Md. 20850.

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
LAISVĖS ŠAUKSMAS
Besistengdama perteikti 

pasauliui Baltijos valstybių 
laisvės šauksmą, Amerikos 
Lietuvių Taryba parūpino 
prof. J. Ereto knygos ”For- 
gotten Balts” anglišką ver
timą, kurį atliko Ohio univ. 
prof. dr. A. Mickūnus. Lei
dinys įspūdingas. Jis išsiun
tinėtas Altos skyriams, pa
siuntinybėms, konsulatams, 
siuntinėjamas JAV kongre
so nariams, 250 kopijų pa
siųsta Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejui, kuris išpla
tins bibliotekoms. Pasiųsta 
laikraščiams, Lietuvos pa
siuntinybei Urugvajuje 25 
egz., Venecuelos Liet. Ben
druomenei 30 egz. Australi
jos lietuviams per atsilan
kiusį į JAV p. Adomaitį 
Altą pasiuntė 15 genocido 
parodos katalogų.
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PRO DOMO SUA
Tarp realybės ir tremties vilčių

Vytautas Meškauskas

Praėjusiam Nr. sustojau 
prie lietuvio žurnalisto pa
reigų besikeičiančiame pa
saulyje. Kai po antrojo pas. 
karo pabaigos pradėjau savo 
žurnalistinę karjerų už ke
letą dėžučių kondensuoto 
pieno klausydamas ir sura
šydamas per radiją išgirstas 
žinias Vlikui, pasaulinė si
tuacija buvo labai aiški: prie 
Elbės atėję bolševikai suda
rė aiškų pavojų likusiai Eu
ropai ir tuo pačiu JAV. 
Anksčiau ar vėliau tai turė
tų privesti prie ginkluoto 
konflikto, kurio pasėkoje tu
rėtų būti atstatyta laisvė. 
Geresnis JAV politinės sis
temos pažinimas tuo laiku 
tokias viltis būtų greičiau 
išblaškęs, jos nepažįstant 
viltį palaikė kariuomenės ir 
žvalgybos pasiruošimai įvai
riems eventualumams. Iš tik 
ro tačiau gausi Amerikos 
pagalba, atstačiusi ūkiškai 
Vakarų Europą, nusistovė
jusias sienas tik sutvirti
no. D^l to, kad sotus alkano 
neužjaučia ir jei man gerai, 
kam man rizikuoti savo 
kailiu ką nors laisvinant. 
Ilgainiui Europos valstybės 
savo gerbūvį pradėjo bandy
ti užtikrinti ne tik sąjunga 
su JAV, bet ir atskirais 
susitarimais su Sovietų Są
junga. Tos slinkties akivaiz
doje politinė emigrantų veik 
la buvo daugiau religinio 
negu praktiško pobūdžio. 
Likimo ironija tačiau norė
jo, kad sovietams ji atrodė 
baisesnė negu iš tikro buvo. 
Eilė žmonių anapus geleži
nės uždangos iš kontra-prie- 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

E X 1’1! ES S & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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 audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitu daiktu.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 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:
• ALLENT0WN, PA. — 126 Tilghman Street_____________________________ 435-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street_________________  342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue............................. 467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue__________ 895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ___________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street _____............ —..^-.376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ..................................  ..-.925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ____________________ 771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ________  365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9__________   363-0194
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue............—...______365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue ..............................................249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue___________________ 385-6550
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street .. ............................   ...642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue ................................   -.674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue _______ 475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ....'..............   769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue ....................................  ..381-8800
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue............... .................................. .257-6320
< SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street..............................  475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue _...........................   ..392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street...................    732-7476

monių geriau pragyveno 
negu mūsiškiai veikėjai šioje 
pusėje.

Toji veikla sykį palietė 
ir mane, nors netiesiogiai. 
1950 m. aš leidau ir redaga
vau ‘Lietuvį’, kurio skyrelį 
“Pavergtoje Lietuvoje" ve
dė vienas iš dabartinių 
Draugo red. Bronius Kvik
lys. Tai buvo žinutės parink
tos iš tremtiniams ir ne 
tremtiniams skirtos sovieti
nės spaudos. Sausio 13 d. 
tame skyrelyje buvo tarp 
kitko parašyta:

“Simonaitytė rašo ... apie 
LRKryžių.

Daugiau kaip prieš metus 
laiko iš Vokietijos repatri
javusi į Lietuvą Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus maši
ninkė (vėliau buhalterijos 
tarnautoja) Birutė Simonai - 
tytė paskelbė ‘Tėvynės Bal
so’ 12 Nr. atvirą laišką 
redakcijai, kuriame apkalti
na spekuliacijom ir sukčia
vimais kai kuriuos Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus ir vyk
domųjų veiksnių žmones. 
Ypatingai tulžį išlieja ant 
Dr. D. Jasaičio, adv. Petro 
Karvelio ir V. Sidzikausko. 
Tenka ir Balfui. ‘T.B.’ redak
cija pritardama Simonaity
tės pareiškimams, be minė
tų asmenų smarkiai užpuola 
ir tremtinių spaudą, kuri 
anot laikraščio visų savo 
viršininkų niekšybių neparo
do, nes visi jie -- tiek redak
toriai, tiek ir šių machinaci
jų autoriai - gyvena iš to pa
ties šlykštaus biznio”.

Už poros savaičių gavau 
sekantį laišką:

“Pone Redaktoriau,
Mūsų kraštą pavergusių 

ir jį engiančių mūsų tautos 
ir valstybės priešų pastaruo
ju laiku pagyvėjusi šmeiži
mo akcija, nukreipta prieš 
mūsų institucijas tremtyje 
ir prieš joms vadovaujan
čius asmenis, palietė ir mus 
ir rado atspindį Tamstos re
daguojamame laikraštyje.

Tamsta žinojai ir žinai, 
kas buvo ir yra Birutė Simo
naitytė, kokiomis aplinkybė
mis ji buvo pašalinta iš 
Raudonojo Kryžiaus ir su
grįžo Lietuvon ir ko yra ver
tos mūsų priešų jos vardu 
skelbiamos insinuacijos. Ne
kritiškas, kad ir suglaustas, 
tų šmeižtų pakartojimas ne 
tik įžeidžia mus, bet ir rodo, 
kad Tamstai svetima ele
mentarinė etika ir lietuviš
kas drausmingumas, kad 
Tamsta sąmoningai klaidini 
mūsų visuomenę ir esi mū
sų tautos ir valstybės priešu 
talkininkas.

Todėl rezervuodami visus 
kitus gyvenamų aplinkybių 
diktuojamus ir leidžiamus 
reagavimo būdus, mes šau
kiame Tamstą Garbės teis
man, kuris išaiškinęs inci
dentą ir visas su juo susiju
sias aplinkybes, turės kvali
fikuoti Tamstos pasielgimą.

Mūsų Teisėjas šioje bylo
je bus Profesorius inž. Juo
zas Kaminskas... Prašome 
Tamstą iki š.m. sausio 28 d. 
pranešti jam, kas bus 
Tamstos teisėjas.

Suprantama, kad Teismo 
išlaidas sumokės pakaltin
tasis.

Tinkamą pagarbą reikšda
mi: V. Sidzikauskas, Dr. D. 
Jasaitis, Dr. P. Karvelis.”

Dabar galiu prisipažinti, 
kad aš tikrai,ką Br. Kviklys 
buvo prirašęs, nebuvau skai
tęs. Dėl spartėjančios emi
gracijos bendradarbių labai 
trūko ir pačiam teko užpil-

Tel. (212) 581-6590
(212) 581-7729

b laiškai Dirvai
Yra ir kita medalio pusė

Šių metų birželio 12 d. 
Dirvoje žurnalistas Vladas 
Būtėnas paskelbė savo pa
sikalbėjimą su Chicagos li
tuanistinės mokyklos direk
toriumi Julium Širka. Jis 
jautęs laikraštininko parei
gą tik surašyti gaunamus 
faktus. Kadangi pasikalbėji
me yra paliestas Lietuvių 
Fondas ir Švietimo taryba, 
jaučiu pareigą parodyti Dir
vos skaitytojams ir kitą me
dalio pusę.

Nuo 1967 m. Lietuvių 
Fondas lėšas lituanistiniam 
švietimui skiria tik per Švie
timo tarybą. Tik apie šešto
ji tų lėšų dalis skiriama 
mokykloms išimtinais atve
jais paremti, vaizdinėms mo
kymo priemonėms įsigyti, 
apmokant pusę išlaidų, ir 
mokyklos knygynėliams 
steigti bei papildyti. Iki 
šiol K. Donelaičio mokykla 
šiems reikalams iš L.F. per 
Švietimo tarybą ar su jos 
pritarimu yra gavusi 1,271 
dol. 1973/74 m.m. Švietimo 
taryba prašymo paramai 
gauti iš K. Donelaičio mo
kyklos nėra gavusi.

Piniginė parama lituanis
tinėms mokykloms skiriama 
ne pagal mokinių skaičių, 
bet pagal reikalą. Nesunku 
suprasti, kad mokyklos tu
rinčios daugiau mokinių, fi
nansiškai yra pajėgesnės. 
Ar klasėje yra 10 ar 30 mo
kinių, išlaidos yra tos pačios, 
tačiau pajamos yra skirtin
gos mokyklos naudai. Taip 
pat nemanau, kad mokyk
los, būdamos Lietuvių Fon
do nariais, turėtų specialių 
privilegijų paramai gauti. 
Kas pasidarytų, jei tos mo
kyklos ar jų mokinių tėvai 

dyti didesnę pusę laikraš
čio, tačiau, jei būčiau pajė
gęs, duočiau jam kokį ‘bo- 
nusą’. Įsižeidusių laišką tuo
jau paskelbėm su tokiu atsa
kymu:

“LIETUVIS, irgi reikšda
mas tinkamą pagarbą, šau
kimą priėmė. Jam, likusiam 
vieninteliam lietuvių laik
raščių Vokietijoje, vad. eti
kos klausimas yra ypač jaut
rus.

Neužbėgdamas Teismo 
sprendimui už akių, Lietuvis 
turi paaiškinti savo skaity
tojams, kad jis rūpestingai 
registruoja ne tik sovietinės 
spaudos pranešimus, pro ku
riuos galima šiek tiek įžvelg
ti į pavergtosios tėvynės 
būklę, bet ir puolimus, nu
kreiptus prieš tremtinius, 
norėdamas parodyti, kokių 
būdų griebiamasi jiems su
kompromituoti... Ginti iš es
mės užpultuosius pvz. prel. 
Krupavičių, min. Lozorai
tį, generolus Raštikį ir Ple
chavičių, Lietuvis nematė 
reikalo, nes sovietų kaltini
mai paprastai yra iš piršto iš 
laužti ir kiekvienas skaityto
jas jų vertę žino. LIETU
VIUI atrodė, kad užpultųjų 
asmenų reputacija lietuviš
koje visuomenėje yra labai 
tvirta. Paaiškinimams tų, 
kurie savo reputacija abejo
ja, LIETUVIO skiltys buvo 
ir yra atviros. Ta pačia pro
ga turime nurodyti, kad nei 
redakcijai nei mūsų bendra
darbiui, kuris ruošia ‘Paverg 
toje Lietuvoje’ skyrelį, Si
monaitytės pašalinimo ir jos 
repatriacijos Lietuvon aplin
kybės ligi šiol nebuvo žino
mos.

Tiražo žvilgsniu toks pa
traukimas teisman yra tie
siog aukso kasyklas. Malo
nu, kad skaitą save vado
vaujančiais asmenimis bent 
tokiu kiek neįprastu ir gana 
originaliu būdu prisideda 
prie lietuviškos spaudos iš
laikymo".

(Bus daugiau)

tuo pagrindu pradėtų reika
lauti iš L.F. paramos?
VADOVĖLIAI

Vadovėlių ir kitų mokslo 
priemonių paruošimu ir iš
leidimu rūpinasi Švietimo 
taryba. Neskirdama para
mos K. Donelaičio mokyk
lai vadovėliams leisti, ji turi 
pagrindo. Viena, kad tai yra 
nereikalingas paralelizmas, 
o antra, kad iki šiol K. Do
nelaičio mokyklos išleistieji 
vadovėliai jų reikalingumo 
neparodė. Pvz. K. Donelai
čio mokyklos 1968 m. išleis
tame Lietuvos geografijos 
vadovėlyje randame 1939/ 
40 m. duomenis. Tai yra di
delis vadovėlio trūkumas, 
ir Švietimo taryba lituanis
tinėms mokykloms jo re
komenduoti negalėjo.

Imkime elementorių. Išsi
baigus A. Rinkūno Kregždu
tei ir Ig. Malėno elemento
riui E, Švietimo taryba iš
leido liuksusinį Elenos Ruz
gienės parašytą elemento
rių -- Gintarėliai, kurie jo
kios neigiamos kritikos ne
susilaukė. Tokio puošnaus 
elementoriaus ir p. Širkos 
pasikalbėjime prisimintoji 
Užsienio lietuviams remti 
draugija nėra išleidusi. O vis 
dėlto K. Donelaičio mokyk
los vadovybė Gintarėlių į sa
vo mokyklą neįsileido, o 
išleido savo elementorių. 
Prašome tuos du elemento
rius palyginti.

Neįsileidę Rūtelės, II- 
jo skyriaus vadovėlio, dėl 
K. Kubilinsko eilėraščių, iš
leido mokyt. V. Vaitkevičie
nės parašytą Spindulėlį. Sa
vo turiniu jis mažai kuo ski
riasi nuo Rūtelės, bet jo 
iliustracijos neprilygsta dail. 
Z. Sodeikienės iliustraci
joms Rūtelėje, kuri suboi- 
kotuota neva patriotizmo su
metimais. Ir kaip nenusteb
ti, Spindulėlyje radus eilė
raštį Kazio Jakubėno, kuris 
dar Nepriklausomoj Lietu
voj sėdėjo kalėjime už ko
munistinę veiklą.

Netvirtinu, kad ir visi 
Švietimo tarybos išleistieji 
vadovėliai yra tobuli ir be 
trūkumų. Bet naujus leidi
mus leidžiant, tie trūkumai 
yra šalinami ir vadovėlių ko
kybė yra gerinama. Švie
timo tarybos išleistais vado
vėliais ir kitomis mokslo 
priemonėmis naudojasi 
JAV, Kanados, Australijos 
ir kitų kraštų lituanistinės 
mokyklos. Todėl vienos ki
tos mokyklos išsiskyrimas 
parodo, kad yra asmenų, tu
rinčių daugiau kaprizų, už
sispyrimo, negu pedagogi
nės patirties bei išminties.
NOVATORIAI

Žurnalistas VI. Būtėnas 
mini, kad K. Donelaičio mo
kyklos vadovybė pasirinkusi 
novatoriaus kelią, et. jis ne
sigilina, kur tas dias ve
da. Švietimo taryba yra nu
sistačiusi laikytis normalios 
12 metų sistemos, kurioje iš
sitenka visos lituanistinės 
mokyklos, nepaisant kiek 
skyrių mokykla pajėgia iš
laikyti. Bet jos visos laikosi 
vieno principo -- mokiniams 
išduoda pažymėjimus už 
tiek metų, kiek jie mokyk
lą lankė arba kiek skyrių 
jie baigė. Kadangi mokiniai 
K. Donelaičio mokyklą lanko 
10 metų, tad Švietimo 
taryba ją tokia ir laiko, nors 
pirmieji šeši skyriai yra pa
vadinti žemesniąja, o kiti 
keturi -- aukštesniąja. Ne
reikia būti, profesionalu mo
kytoju suprasti, kad per 10 
metų negalima normaliai iš- 
.eiti 12 metų kursą. Dvejais 
metais sumažintas moyklos 
laikas neišvengiamai veda į 
lituanistinio švietimo su
menkinimą. VI. Būtėno žo
džiais tariant, tas faktas kai

ką nuteikia liūdniau. Nėra 
ko džiaugtis, kai dauguma 
mokyklos abiturientų ameri
kiečių mokyklose tikrais abi
turientais pasidaro tik po 
trejų metų. Kas mus ver
čia taip paskubintai ištumti 
mūsų jaunimą iš lituanisti
nių mokyklų?

Yra tiesa, kad K. Done
laičio mokykla, būdama gau
siausioj lietuvių kolonijoj, 
turi ir daugiausia mokinių. 
Tuo galime tik pasidžiaug
ti. Kaip 10 metų mokykla 
ji yra tikrai gera. Tačiau 
reikia apgailestauti, kad mo
kyklos vadovybė, užuot iš
ugdžiusi pilną lituanistinę 
mokyklą, apsiribojo 10 me
tų, bet išduoda aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
brandos atestatus. Tokiai 
reformai Švietimo taryba 
pritarti negali.

Stasys Rudys 
JAV LB ŠT Pirm.

Poetes ir pegasai...
Birželio 28 d. poetė Kotry

na Grigaitytė paskelbė Dir
voje mažne desperatišką 
straipsnį “Ar Lietuvoje gy
veno vien tik vyrai?”.

Maloningoji Poetė paste
bėjo moterų rašytojų ir po
ečių diskriminaciją Vasario 
16 d. Gimnazijos lituanis
tinėje programoje. Iš tikrų
jų, sprendžiant pagal jos 
pateiktus davinius - atro
do - moterys nemoka joti 
Pegasais ir prijoti Parnaso 
šalelę. Visur vyrai, sustū
mę petį prie peties, nelei
džia silpnai lyčiai prasi
veržti į priekį.

Vaizdas primena ameriko
niško autobuso vaizdą: mo
terys stovi greta sėdynių, 
įsikabinusios į turėklus ir 
vos bepastovi ant siūbuojan
čių grindų, o stiprūs žaliu
kai, kėdes užgrobę, ir nė 
krust!

Maloningoji Poetė, atro
do, nepastebėjo, kad ir Chi
cagoje vyrai poetai silpna
jai lyčiai Parnaso neužlei
džia. Birželio 1 d. Lietu
vių rašytojų draugijos pir
mininkas Leonardas Andrie- 
kus pasakė Chicagoje ilgą 
kalbą ‘Poezijos pavasario’ 
proga Jaunimo centro kavi
nėje. Kalboje jis suminėjo 
daug poetų (bene penkio
lika) ir anei vienos poetės! 
Šita super-vyriška kalba iš
tisai tilpo Drauge birželio 
15 d. Tad nesunku patikrin
ti. Sunkų poezijos veži
mą į Parnaso kalvelę tempia 
Maironis, Aistis, Putinas, 
Kirša, Binkis, Sruoga, Sant
varas, Brazdžionis, Niliūnas, 
Bradūnas, Nagys, Šlaitas. 
Kad tempti būtų lengviau, 
jiems talkina Homeras, Vir
gilijus, Dantė ir Šventas Jo
nas, parašęs Apokalipsę. 
Toks Pegaso jojikų vardinis 
sąrašas, pagal rašytojų pir
mininko liudijimą.

Gal viskas tai geroje lie
tuviškoje tradicijoje? Juk ne 
mergužėlės, bet bernužėliai 
žirgus (čia pegasus) balnoja, 
žirgeliais joja.

A.A. 
(stipriosios lyties 
atstovas)

SKILLED TRADESMEN
BASF WYANDOTTE hn. openinu. for 
n class A pipefitter, and a class C 
welder. Applicants mušt have a |our- 
neymans card or attained a similar 
proficiency ratinę in anolher plant. 
These openings pav over $5.00 per 
hour.
If you’re intere.sted and want to work 
for us, applv at the

PERSONNEL DEPARTMENT 
1725 Blddle Avenue 
Wyajidotte, Michigan 

An affirmativė action employer M/F 
(52-57)

PLANT MECHANICS
We have several openings in our 
F.nginecring Depl. for persona witli 
electrical and machinery repair ex • 
perience. Company offers full time 
employment with fully paid benefits 
and excellent pay. For further infor 
.nation call:

Mr. Kovach, 313-963-2330 
between 8 a. m. and 5 p. m.

OR APPLY

WONDER BREAD 
BAKERY

2901 GRAND RIVER 
DETROIT, MICH.

An Equal Opportunity Empioyer M/F
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SENATORIUS CHARLES
H. PERCY APIE

J. GLIAUDOS "SIMĄ”

1971 metais "Vilties” lei
dykla išleido tų metų lietu
višką "best-sellerį”: rašyto
jo Gliaudos veikalą "SI
MAS”. Per du mėnesius pa
sirodė dvi tos knygos laidos. 
Tais pat metais "Manyland 
Books” leidykla išleido "Si
mą” anglų kalba. Simo Ku
dirkos draugai nenustoja 
siuntinėti "Simą” Įtakin
giems asmenims, kurių bal
sas ir veikla gali kaip nors 
nulemti Simo Kudirkos iš
laisvinimą.

Lapkričio dvidešimt tre
čioji yra Simo Kudirkos iš
davimo metinės. "Simo” nu
siuntimas kongresmanams 
ir senatoriams suteikia 
jiems maksimumą žinių 
apie Simo Kudirkos trage
diją ir, kartu, apie Lietuvos 
okupaciją, nes angliškame 
vertime įdėta Simo kalba, 
kurią jis pasakė teisme.

Įtakingasis J.A. V-bių se
natorius Charles H. Percy 
(Committee on Government 
Operations) taip įvertino J. 
Gliaudos knygą "SIMAS”: 
It is a marvelous documen- 
tation of the tragic incident 
involving • Simas Kudirka, 
and I am grateful to have it.

♦

Kongresmanas Robert P. 
Hanrahan, gavęs J. Gliau
dos "Simą”, rašo: I am ex- 
tremely pįėased to have 
this. As you know, I am 
very much concerned over 
the plight of Simas Kudir
ka. My Concurrent Resolu- 
tion 420, which had 52 co- 
sponsors, is presently in the 
House Committee on For- 
eign Affairs. I am doing 
everything I can to achieve 
the release of Seaman Si
mas Kudirka.

• Krikščionio Gyvenime 
redaktoriai ir leidėjai pra
neša, kad, susidarius gali
mumui, "Krikščionio Gyve
nime” knygų spausdinimas 
vėl perkeliamas atgal arti 
administracijos būstinės, 
būtent, knygos bus renka
mos ir spausdinamos Put- 
namo Seselių spaustuvėje. 
Tad visais Krikščionio gy
venime” knygų užsakymo, 
platinimo bei atsilyginimo 
reikalais prašome kreiptis 
adresu: "Krikščionis Gyve
nime”, I.C.C., Putnam, Ct. 
06260.

DIGITAL DATA 
COMMUNICATIONS 

ELECTRONIC TECHNICIAN 
A young and growing company needs 
qualified technician for its expandin« 
programa in satellite and terrestrial 
communications. Technician with ex» 
0erience in digital and analog circuits 
including phase-lock-oops. fillers and 
phase detectors. Excellent salary and 
benefits. Call 301-948-0850 or send 
resnme to Digital Communications. 
19 Firstfield rd., Caithersburg. Md. 
E.O.E.______________ (53-57)
DRAFTSMAN (P.C. LAYOUT) — A 

young and growing company needs 
qualified draftsman for ils expand- 
ing program in satellite and terres- 
trial communications. Two to five 
years experienced required in p. c. 
layouts and mechanical drafting. 
Excellent salary and benefits. Call 
Bill Kaht, Digital Communications, 
19 Firstfield rd., Gaithersburg, Md. 
301-948-0850. E.O.E. (53-57)

PROF. JUOZĄ RAUKTI ANAPILIU IŠLYDĖJUS
Ed. Balceris

Svetimų varpų gaudimas 
ir vėl mums skelbia liūdną 
žinią, kad negailestingoji 
mirtis pakirto vieną iš 
tyriausių Lietuvos žaliųjų 
laukų, pievų ir miškų mylė
toją prof. Juozą Raukti.

Velionis buvo gimęs 1898. 
XII.26 d. Mataičių km., 
Švėkšnos vi., Tauragės ap- 
skr. Mokėsi Palangos pro
gini.,Mogilovo gim. ir Pane
vėžio gimnazijoje, ją baigda
mas 1920 m. Atlikęs karinę 
prievolę, 1922 m. įstojo i 
V.D. Universitetą mat.-gam- 
tos fakultetą, agronomijos- 
miškininkystės skyrių, kurį 
baigė ŽŪA Dotnuvoj 1928 
m., įsigydamas dipl. miški
ninko vardą. 1924-27 ŽŪA 
jaunesnysis ir vyr. laboran
tas. 1927-29 Dzūkų miškų 
urdėdijos urėdo pavad. ir 
Aukštesniosios miškų mo
kyklos mokytojas, 1936 
Aukštesniosios miškų m- 
los dir. - revizorius ir Miš
kams tirti komisijos narys, 
1929-41 ŽūA docentas, 1941 
-44 Vilniaus Universiteto do
centas ir nuo 1943 VD U-to 
profesorius, 1942 Miškų 
mokslo fak. prodekanas ir 
miškų apsaugos katedros ir 
jo paties įsteigto arboretu- 
mo vedėjas. ŽŲA ir VD U-te 
skaitė dendrologijos, medžio 
anatomijos ir bendrosios 
miškų apsaugos paskaitas.

1927 m. vedė mokslo drau
gę tos pačios LST Korp! 
Jaunoji Lietuva filiją Oną 
Brazdžiūnaitę su kuria per 
47 metus ištikimai dalinosi 
jaunatvės džiaugsmais ir lai
mėjimais nepriklausomoje 
tėvynėje bei tremties rū
pesčiais ir vargais Vokieti
joj ir JAV, užaugindami ir 
į mokslus išleisdami duk
ras Aldoną ir Vidą ir sūnų 
Juozą.

1944 su šeima pasitraukė 
į Vokietiją, kur buvo Gar- 
mish-Partenkirchen D.P. sto 
vykios vadovu ir jos gim. 
mokytoju. 1949 atvyko į 
JAV.

Nepriklausomoje Lietu
voje velionis yra atlikęs 
eilę tyrimo darbų iš den- 
dofloros ir miškų apsaugos 

srities. Ištyrė skoblo išsiplė
timo sieną ir guobų pavadi
nimus. Tyrinėjo egzotinių 
augalų aklimatizavimą Vil
niaus Universiteto miškų 
m-lų fak. jo paties įkurta
me arboretume. Surado vie-

A.A. Prof. Juozas Rauktys

ną iš priemonių kovoti su 
miško kenkėju pjūkleliu 
balsganuoju. Kartu su St. 
Mastauskiu tyrinėjo verpiką 
vienuolinį (ocneria mona- 
cha). Tyrinėjo 1939/40 žie
mos šalčių pakenktus Lietu
vos eglynus. 1938 atskirai 
išspausdino knygą Dendro
logiją. Specialiniuose žurna
luose rašė daugiausia miškų 
botanikos bei miškų apsau
gos klausimais. Iš žymesnių 
jo darbų paminėtina: skrob
lo išsiplėtimo siena (Die 
Verbreitungsgrenze Der 
Weissbuche in Litauen -- 
Mitteilungen der Deutschen 
Dendrologischen Gesell- 
schaft 46 1934), Mūsų Guo
bų pavadinimai, Verpikas 

Vienas svarbus pranešimų mūsų klijentams

Panika susilpnėjo, bet 
problema nepasikeite.

Dalis panikos dingo energijos 
krizėje. Bet problema dar vis 
tebėra čia.

Nuo 1960 iki 1970 daugiau naftos 
buvo išpumpuota iš žemės ir 
sudeginta, negu per 70 metų iki 1960.

Lyg tai nebūtų pakankamai : 
gąsdinančio, žmonija sunaudojo ir vėl 
tiek pat per paskutinius 3 metus.

Tokiu greičiu, 1980 metais mes 
deginsime 70-ties metų kiekį 
kiekvienais metais.

Ir kas po to?

Kas nors turi būti padaryta, greitai. 
Stovėjimas vietoj padėties nepagerins.

Laimingai, dalis toli siekiančio 
atsakymo yra jau čia. Yra tūkstančiai 
galimybių, kur elektra gali pakeisti 
naftą, vien tik šildyme ir masinėje

transportacijpje. Ir tai, kad gyvybiniai 
svarbi elektra gali būti pagaminta 
dabar su anglimi ir uraniumi, kurių 
kiekis nėra ribotas.

Jeigu mums bus leista deginti mums 
prieinamas anglis ir statyti reigalingas 
atomines jėgaines, mes galėsime 
palengvinti energijos trūkumą ir 
užtikrinti laiką išplėtimui papildomos 
energijos šaltinių, kas visam laikui 
sumažins žmonijos priklausomumą 
nuo naftos.

Daugeliui atveju turimi ištekliai 
eina prie galo.

Mes geriau užsitikrinkime, kad 
laikas nėra vienas iš jų.

ZtelLLUMINATING/^^

Vienuolinis, Piūklelio bals- 
ganojo tyrimo daviniai, šal
tosios 1939/40 m. žiemos 
pakenkimas Žemės Ūkio 
Akademijos parko me
džiams ir krūmams, t.p. žie
mos pakenkimas Lietuvos 

eglynams, Miškų mokslas ir 
miškininkų paruošimas Lie
tuvoje, Lietuvos miškų ap
saugos apžvalga 1918-1929, 
Pastabos apie Lietuvos au
galiją, Mūsų beržiniai vie
tovardžiai ir t.t. Be to, yra 
daug rašęs miškininkystės, 
botanikos ir kt. klausimais 
Mūsų Giriose, Gamtoje, Gi
rios Aide, Dirvoje ir kt.

Milžinišką savo ‘vargo pe
lės’ įnašą atidavė Lietuvių 
Enciklopedijai, JAV būda
mas jos miškininkystės ir 
botanikos skyriaus redakto
rium ir bendradarbiu.

Nenuilstamų valandų ir 
kruopštaus darbo pasėkoje 
išeivijoje, velionis paliko 
rankraštyje Botanikos Žody

ną, kuriame augalų vardai 
yra net septyniomis kalbo
mis: lietuvių, lotynų, anglų, 
latvių, lenkų, rusų ir vokie
čių. Šią knygą yra nutaręs 
išleisti LB Kultūros Fon
das.

Ne svetima, bet labai ir la
bai arti prie jo širdies buvo 
šiam Lietuvos žemelės sū
nui, tvirtam mūsų girių 
ąžuolui, kukliam ir tauriam 
lietuviui ir visuomeninė bei 
kultūrinė veikla. Jis buvo 
vienas iš steigėjų LST Korp! 
Jaunoji Lietuva, ŽŪA Dot
nuvoje jos ir Korpl Neo-Li
thuania filisteris JAV, Lie
tuvos Tautininkų S-gos ir 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos narys, priklausė Lie
tuvos Šaulių S-gai, Vilniui 
Vaduoti S-gai, Miškininkų 
S-gai, Lietuvių Profesorių 
D-jai ir kt. *

Tad ir nenuostabu, kad šį 
taurų patriotą pagerbti ir at
sisveikinti š.m. birželio 23 d. 
susirinko gausus būrys ve
lionies gerbėjų ir draugų 
Santa Monicoje Moeler & 
Murphy koplyčioje. LST 
Korp! Neo-Lithuania korpo- 
rantams, stovint prie karsto 
garbės sargyboje, prieš su
kalbant rožančių, jautrų ir 
prasmingą atsisveikinimo žo 
dį tarė velionies prietelius, 
taip pat švėkšnietis Šv. Ka
zimiero parap. klebonas 
gerb. prelatas kun. J. Ku
čingis. Po rožančiaus at
sisveikinimą pradėjo velio
nio jaunystės ir mokslo 
draugas prof. J. Kuprionis 
Profesorių D-jos ir Miški
ninkų S-gos vardu, inž. A. 
Mažeika Amer. Lietuvių 
Tautinės S-gos vardu, A. 
Markevičius - Santa Moni- 
cos Lietuvių Klubo vardu, 
K. Motušis - švėkšniečių 
vardu ir paskutinį jautrų 
ir jaudinantį korporantišką 
sudiev mielam kolegai filis
teriui Korp! Jaunoji Lietu
va ir Neo-Lithuania vardu 
tarė Fil. agr. Br. Dūda. Ve
lionies atminimą įamžinti 
Lietuvių Fondui draugai ir 
prietėliai suaukojo virš porą 
šimtų dolerių.

Š.m. birželio mėn. 24 d. 
gausus būrys losangeliečių 
velionį palydėjo į paskuti
nio atilsio vietą Šv. Kryžiaus 
kapinėse.

Tegu šviesus ir taurus 
velionies prof. Juozo Rauk- 

čio atminimas būna liūdin
čiai šeimai paguoda ir nura
minimas, o mums visiem 
sektinu pavyzdžiu.

SOLISTĖ 
CAPKAUSKIENfi IR 

POETAS BRAZDŽIONIS 
DAINAVOJE

LFB poilsio ir studijų sa
vaitė, ruošiama rugpiūčio 
4-11 dienomis Dainavoje, 
bus užbaigta tradiciniu dai
nos ir literatūros vakaru, 
rugpiūčio 10, šeštadienį, 7 
vai. vakare Dainavos sto
vyklos salėje. Vakaro pro
gramą atliks iškilioji lietu
vių solistė Gina čapkauskie- 
nė, poetas Bernardas Braz
džionis ir rašytojai — Alo
yzas Baronas ir Vytautas 
Volertas. Solistei akompo- 
nuos pianistas Saulius Ci
bas. Detroito ir apylinkės 
lietuviai kviečiami į šį dai
nos ir literatūros vakarą.

Poetas Bernardas Braz
džionis seka iki detalių lite
ratūrinį gyvenimą paverg
toje Lietuvoje. Rugpiūčio 8, 
ketvirtadienį, 7 vai. vakare 
Dainavos stovykloje jis 
skaitys paskaitą apie lite
ratūrą pavergtoje Lietuvo
je. Įėjimas į tą paskaitą vi
siems atviras.

Penktadienio vakare (rug
piūčio 9), ir šeštadienį (rug
piūčio 10) Dainavos stovyk
loje bus pravesti trys sim
poziumai aktualiais ir įdo
miais klausimais. Simpoziu
mų temos: LB didesni atei
ties žygiai ir darbai; Jauni
mo paruošimas ir {jungimas 
į Lietuvos laisvinimo darbą; 
ir Lietuvių dalyvavimas 
amerikiečių politinėje ir vi
suomeninėje veikloje ir nau
da lietuviams ir Lietuvos 
bylai. Dalyvavimas šiuose 
simpoziumuose visiems at
viras. (ju)

AUTO BODY MEN
EXCELLENT GUARANTEE 

MAACO 
ls a high votume quality center with 
work all year.

BONUS
Paid Holiday*. Vacations. 

MAACO
Give what it takes lo get good people. 
Call 302-762-5777. Ask for Marle.

NOW-I
(53-54)
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Prie garbės stalo sėdi iš kairės: kun. J. Kluonis, kun. J. Borevičius, dr. kun. J. 
Grabys, kun. J. Kardauskas, jubiliato motina K. Kraiščiūnevičienė, kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius, vysk. Walter Schoenherr, kun. W. Stanevičius, kun. Roose ir kt.

K. Sragausko nuotrauka

DETROITE PAMINĖTA KUN. VIKTORO 
KRIŠČIŪNEVIČIAUS SIDABRINĖ SUKAKTIS

Švento Petro parapija bir
želio 30 d. šventė dvigubą 
šventę. Švento Petro ir 
Povilo šventę ir parapijos 
klebono kunigo Viktoro Kriš 
čiūnevičiaus sidabrinę (dvi
dešimts penkerių metų) su
kaktį.

Parapijos chorui, kuriam 
vadovauja muz. Stasys Sli
žys, giedant, prie altoriaus 
lydimas 14 kunigų žygiavo 
jubiliatas kun. Viktoras Kiš- 
čiūnevičius. Maža, kukli ir 
labai jauki bažnytėlė pilnai 
pripildyta žmonių, kurie aki
mis seka šią gausią kunigų 
eiseną ir ne vienas jų šluos
tė ašaras nuo akių.

Jubiliatas kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius ir dar 13 ku
nigų: Jonas Borevičius SJ, 
dr. Juozas Grabys, Jonas 
Kardauskas MIC, Juozas 
Kluonis, Mykolas Kundro
tas, Kazimieras Simaitis, Do 
mininkas Lingvinas, Walter 
Stanevičius, Roosen, En- 
right, Blandell ir Petras Ci
nikas MIC, celebruoja su
kakties proga padėkos šv. 
Mišias. Parapijos choras pa
pildytas suaugusių ir jauni
mo balsais gieda liturgines 
mišių dalis ir pritaikintas 
giesmes jubiliatui pagerb
ti.

Mišių metu pamokslą pa
sako buvęs Vilkaviškio pa
rapijos, kurioje jubiliatas V. 
K. augo ir mokėsi, klebonas 
kun. Jonas Kardauskas. 
Tarp kitų žodžių jis dar pa
sakė:

- Kalėdų laikotarpyje lan
kiau savo parapijos gyvento
jus ir užsukęs į Katarinos 
ir Viktoro Kiščiūnevičių na
mus pastebėjau jų sūnaus 
Viktoro iškirptas ir dailiai 
sudėtas svarbesnias laikraš
čių iškarpas ir gražiai su
tvarkytas užrašus, paklau
siau Kriščiūnevičių:

- Ar nenorėtų sūnaus mo
kyti į kungus? -- Mes esame 
neturtingi žmonės ir netu
rime užtektinai lėšų, kad ga
lėtume sūnų išmokyti į kuni
gus, atsakė man tėvai.

- Tegul tik eina. Aš padė
siu. Vilkaviškio parapijai iš
mokyti vieną asmenį į kuni
gus nebus tai sunku. Ir ma
no paskatintas Viktoras 
Kriščiūnevičius baigęs gim
naziją įstojo į Vilkaviškio 
kunigų seminariją. Tačiau 
dėl karo priežasties užbaigti 
jos negalėjo. Vėliau mokėsi 
Vokietijoje ir Italijoje už
baigė kunigų mokslus ir 
1949 m. birželio 29 d. buvo 
įšventintas kunigu.

Mišioms pasibaigus visi 
patraukėme į Kultūrinį Cent 
rą ir čia turėjome jubiliato 
pagerbimą ir pietus.

Pagerbimui rengti komi
teto pirmininkė Lilija Petra- 
vičienė atidarė šį minėjimą 
ir programai vesti pakvietė 
Bronių Jasevičių.

Bronius Jasevičius prista
tė garbės stalą, prie kurio 
sėdėjo: Vyskupas Walter

ANTANAS GRINIUS

Sukaktuvininkas kun. V.
Kriščiūnevičius.

Schoeneherr, jubiliatas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius, jo 
mamytė Katarina Krisčiūne- 
vičienė, kun. Jonas Kar
dauskas, kun. dr. Juozas 
Grabys, kun. Jonas Borevi
čius SJ, kun. Juozas Kluo
nis, kun. Mykolas Kundro
tas, kun. Walter Stanevičius 
kun. Roosen, kun. Enright.

Pirmasis jubiliatą sveiki
no ir žodį anglų kalba tarė 
vyskupas Walter Schoene
herr. Po jo kun. Jonas Bore
vičius SJ ir taręs žodį pa
prašė pakelti už jubiliatą 
šampano taures ir sugiedo
ti ilgiausių metų! Sugiedo
jus, toliau sveikino organi
zacijų atstovai.

Raštu sveikino jo buvę 
mokytojai, klasės draugai, 
giminės ir pažįstami.

Po paskaitytų sveikinimų 
jubiliatas kun. Viktoras Kriš 
čiūnevičius visiems padė
kojo. Pagerbime dalyvavo 
virą 400 žmonių ir jubilia
tui įteikta daug vertingų do
vanų.

Detroito moterų choras, vadovaujamas St. Sližio atliekant meninę programą 
kun. V. Kriščiūnevičiaus 25 metų kunigystės sukakties proga.

MIRĖ VINCAS POŠKUS
Birželio 30 d. Detroite mi

rė Vincas Poškus, sulaukęs 
81 metus. Jis buvo gimęs 
1893 metais gegužės 24 d. 
Varėnoje. Lietuvoje gyven
damas tarnavo policijoje ir 
buvo nuovados viršininku 
Pušalote, Vadokliuose ir 
Panevėžyje.

Liepos 3 d. po atlaikytų 
šv. Antano bažnyčioje pa
maldų buvo nulydėtas ir pa
laidotas Holy Sepulchre ka
pinėse.

Liko nuliūdime: žmona 
Julija, duktė Marytė, žen
tas dr. Vytautas ir anūkė 
Kristina Mileriai. Taip pat 
antra duktė Genė, žentas Jo
nas ir anūkė Asta Stašiai 
ir kiti giminės.

Stasio Butkaus šaulių kuo
pos susirinkimas ir kultūri
nis pusvalandis įvyks rug
piūčio 4 d. šaulių S. ir A. 
Vasiulių vasarvietėje.

Meninę dalį atliks jauni 
šauliai ir šaulės. Po to kuo
pos vadovybė padarys veik
los pranešimą ir bus išrink
ta nauja kuopos vadovybė. 
Turėsime bendrus pietus. 
Taip pat ir dovanų paskirs
tymą, kuriam dovanas suau
kojo kuopos šauliai. Norin
tieji ilgiau pabūti gamtoje 
atvyksta anksčiau ir čia 
praleidžia visą dieną. Malo
niai laukiami ir ne šauliai.

SLA 200 kuopos valdyba 
iš surengto savo išvažiavimo 
birželio 9 d. Onos ir Česio 
Šadeikų sodyboje pelno, 
Dirvos naujoms mašinoms į- 
sigyti paskyrė auką $10.

♦**

Lietuvių organizacijų at
stovai susirinkę birželio 27 
d. šv. Antano parapijos pa
talpose nutarė lietuvių spau
dos atgavimo 70 metų ir jos 
vėl suvaržymo 30 metų su
kaktis atitinkamai paminė
ti spalio 13 d. ir paminėjimui 
ruošti išrinko į vykdomąjį 
prezidiumą agronomą Anta

ną Musteikį pirm., ir inž. 
Jurgį Mikailą, muz. Stasį Šli 
žį, Leopaldą Heiningą ir Al
bertą Misiūną nariais. Vieta, 
laikas ir programa bus pa
skelbta vėliau.

\VANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS
To perform all phases of machine op- 
erationa in connection with the over- 
haul of compressors, pumps and tur- 
bines. Mušt be able to perform own 
sėt ups and operete engine lathe, 
radial drill press, milling machine and 
horizontai boring mill. Ezcellent start
ing salary and fringe benefits. For 
interview call Kenneth De Looze, 216- 
524-6155.

THE WORTH1NGTON SERVICE 
CORPORATION

6250 Halle Rd., Valley View, O. 4412 # 
An Eaual Opportunity Employer 

(51-54)

WANTED JOURNEYMEN 
or

IST CLASS SKILLED
TOOL & DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & olose tolerance. 
Plastics experience preferred. 
Houriy wages based upon skili 
& experience. We have a very 
busy shop servicing the in-house 
repair required on thermo-plastic 
& thermo-set molds. Benefits 
include vacations, hospitaliza- 
tion, paid holidays, etc. Planning 
a movė? Let’s talki Apply call 
or write

PODAROGIFTS, INC.
primina, kad

dabar pats tinkamiausias laikas siųsti 
DOVANAS SAVO GIMINĖMS

į Lietuvą ir USSS Kalėdų šventėms: 
MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠI
NAS, TELEVIZJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVA

MAS MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius 

laikrodžius ir maisto produktus.
Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102 — Station Wagon
ŽIGULI VAZ 2103 — Naujas Modelis 
MOSKVIČ 408 — IE
MOSKVIČ 412 — 1E
MOSKVIČ — Station Wagon — 426, 427 
ZAPOROŽEC ZAZ — 968
ZAPOROŽEC ZAZ 968-E

NORWESCO, INC. 
North Oak Rd.

Plymouth, Indiana 16563 
219-936-4093

(53-57)

MAINTENANCE 
MECHANICS 

Experienced electrical and me- 
chanical plant maintenance. 
Steady work, day shift, overtime. 
Good starting pay. Apply in per- 
son. Mr. John Zamaiko.

THE UNIVERSAL 
STEEL CO. 
6600 Grant Avė.

' Cleveland, Ohio
(47-53)

PODAROGIFTS, INC.
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANI- 
NIUS CERTIFIKATUS per VNIEŠPOSYLTORGA be jo
kių tarpininkų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC.
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo 
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEŠPOSYL- 
TORGU.
Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis 

bendradarbiaujančios firmos:
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

1776 Broadway, N. Y., N. Y. 10019
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

723 Walnut St., Philadelphia,. Pa. 19106
arba mūsų pagrindinė kontora

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

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

VERTICAL 
BORING 

MILL
Many benefits, 20% night dif- 
ferential. including air condi- 
tiohed plant.

GENEROL TOOL
CO.

LANDY LANE
READING, OHIO 45215

(47-53)

SYCOR HAS EXCELLENT OPENINGS
FOR AN EXPERIENCED

MACHINE SHOP 
SET-UP MAN

WITH SUPERVISION BACKGROUND. MACHINES, CONS1ST OF 
BURGMASTER. DRILLING. TAPPING, MILLING, AND DEBURRING 

OPERATIONS.
AND

MACHINISTS
With minimum of 2 years ezperience. Mušt be capable of operating 

above machines.

Salaries are dependent upon experiencc and a full fringe benefit pro
gram ia provided. Hours are from 3:30 p. m. to 12 midnight. 
For an appointment for interview call Personnel Department: 

SYCOR, INC.
100 Phoenix Drive, Ann Arbor, Michigan 48104 

(313) 971-0900 ExL 210
An Equal Opportunity Employer M/F

(53-55)

WANTED IST CLASS SKILLED 
HAMMER DRIVER 

Experienced required. Full time per- 
manent employment. Standard ben
efits.

Apply in person
STANDARD COMPOSITE DIE

233 DUBO1S 
DETROIT, MICH. 48207 

An Equal Opportunity Employer 
(51-55)

Granite Run

TOOLMAKER
New modern, air conditioned 
plant need experienced jour- 
neyman M F for general tool 
room work including proto- 
type. Good working condition, 
full benefits. $6.25 per hour 
maximum.

Apply in person,

KELSEY HAYES 
COMPANY

7300 Whitmore Lake Rd. • 
Brighton, Mich. 48116

An F.qual Opportunity F.mplnver 
(51-53)

a new kind of Gimbels.
We Want an Extraordinary Chef
Our unique restaifrant reąuires the expertise and 
creativity of a gourmet-type.

We also need a variety of kitchen assistants with 
the šame skills. Excellent salary, extra benefits, 
superb environment.

Interviewing Mon., July 1 10 am to 3 pm.

Gimbels-Granite Run Mali, 1067 W. Baltimore Pike.

Come in person or phone for an appointment 
215-565-1558.

An Equal Opportunity Employer

TOOL ROOM MACHINISTS
Experienced with copper work and ability to sėt up and operate 
variety of tool room eąuipment.

Available for any shift.
High houriy rate, night bonus, paid hospitalization, life, health, 
accident insurance, profit sharing bonus, vacations, paid 

holidays.
APPLY IN PERSON

CHAMPION COMMERCIAL 
INDUSTRIES INC.

4010 E. 116th St. (Off Harvard), Cleveland, Ohio
E.O.E.

(49-57)

OPPORTUNITY FOR
RN’S WANTED

FOR ALL SERV1CES AND ALL SHIFTS
Urgent need for RN’s at Fort Walton Beach Hospital. Excel- 
lent benefits include paid holidays, siek days and vacation. 
Shift differential. Insurance program available. Salary com- 
mensurate with background and experience. Hospital Located 
on Gulf Beaches.

APPLY CALL OR IVRITE TO: ADMINISTRATOR
FORT WALTON BEACH HOSPITAL

207 HOSPITAL DRIVE
FORT VVALTON BĖACH, FLORIDA 32548 

904-243-7611 ext. 210 or 280
(49-55)
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WELDERS—BURNERS
Light Steel Fabrication. 2 years mini
mum experience. CO 2 and inner- 
sheild, and M1G preferrable.

Ist & 2nd Shift 
Full or partime 

CLEVELAND FROG CROSS1NG CO.
6917 BES3EMER 

CLEVELAND, OHIO 44127 
An»Equal Opportunity Employer 

(51-60)

IR APYLINKĖSE

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
Kasmet rengiama ALT 

S-gos Clevelando skyriaus 
gegužinė šiais metais įvyks 
rugpiūčio 4 d., sekmadienį, 
1 vai. p. p. East Shore Club, 
prie ežero, East Park gat
vės gale.

Ten yra didelis pastatas, 
kuriame bus galima malo
niai laiką praleisti ir blo
gam orui esant.

APPL1ANCE TECHN1CIAN
LARGE INDEPENDENT dealer needs 
experienced white goods serviceman. 
Prefer Frigidare and Maytag exper- 
ence. Suburban area. Excellent salary 
based on experience snd ability. Free 
hospitalizaUon and uniforma. Call 
Bill Ward at 404-482-6677 or after 6, 
404-466-8133. (52-58)

Ist CLASS 

Pipe Fitter (2) 
Milhvrights (2) 
Electrician (I )

Clevelando šaulių gegužinėje buvo pagerbti Jonai, Vladai ir Petrai... J. Garlos 
nuotrauka

Dėl ruošiamų ekskursijų 
rugpiūčio mėnesio pirmą 
ketvirtadienį eilinio klubo 
narių suėjimo nebus.

• Pensininkų klubas or
ganizuoja išvyką į Niagara 
Falls ir apylinkes. Kelionė 
ten ir atgal, su vienos nak
ties nakvyne 25 dol. asme
niui.

Išvykstama iš Neff Rd. 
Naujosios parapijos aikš
tės, šeštadienį, rugpiūčio 3 
d., 8 vai. ryto ir grįžtama 
sekančią dieną apie 8 vai. 
vakare.

Registruotis, įmokant pi
nigus už kelionę, Lietuvių 
Namuose iš kiemo pusės, 
šeštadienį, liepos mėn. 20 d. 
nuo 3 p. p. iki 7 vai. vakare 
ir sekmadienį, liepos mėn. 
21 d. nuo 2 vai. iki 6 vai. p. 
p. Gali dalyvauti ir ne Pen
sininkų klubo nariai.

• Ralph J. Perk, Cleve
lando miesto meras, kuris šį 
rudenį rinkimuose kandida
tuoja respublikonų sąraše į 
JAV senatorius, sutiko įeiti 
į Lietuvių Kongreso, rengia
mo š. m. rugsėjo 28-29 d. 
Chicagoje, garbės komitetą. 
Savo laiške jis pažymėjo, 
kad jam, kaip čekų kilmės 
žmogui, lietuviai ir visos 
pavergtos tautos yra arti 
širdies. Jis pažadėjo savo 
įtaką panaudoti Lietuvos 
laisvės siekimo reikaluose.

WANTED IST CLASS SKILLEt) 
PRESS BRAKE OPERATORS. 

Mušt be able to sėt own jobs from 
prints. Also

FITTER—WELDER
Minimum 5 years experience in heavy 
steel fabrication, and mušt read blue 
prints. Day shift and some overtime. 

BOOM BO1LER & WELDING 
Div. of Bardon’s Oliver 

2514 Center, Cleveland, Ohio 44113 
(49-54)

/uperior Avino/ 
■and lcan associadon * 

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 6^2%* — 7l^°

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland.
67-12 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., Universitv 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.

Ohio 
Ohio 
Ohio 
Ohio

*44119 
44103 
44112 
44121

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

CLEVELANDO ŠAULIŲ GEGUŽINE
Clevelando Kar. Juozapa

vičiaus šaulių kuopa birže
lio 30 d. turėjo savo metinę 
gegužinę, Beachland Park, 
prie ežero. Kuopos pirm, 
dr. K. Pautienis pasveikino 
iš Floridos atvykusius šau
lius Ireną ir Joną Kap- 
čius, taip pat Sibiro kankinį 
•J. Kreivėną, kuris dabarti
niu laiku gyvena pas seserį 
Albiną ir M. Smelstorius.

Gegužinėje grojo skauti
ninko V. Bacevičiaus lietu
viškų plokštelių muzika. 
Nors oras buvo nepalankus,

bet esant uždarai erdvei pa
talpai susirinko gegužinėn 
gausus clevelandiečių būrys. 
Svečius vaišino šiltais ir šal
tais valgiais ir saldumy
nais, kuriuos paruošė mo
terų sekcijos šaulės: O. 
Čiuprinskienė ir E. Šarkaus- 
kienė. Gegužinėje buvo pa
sveikinti ir pagerbti vardu
vininkai: Jonai, Petrai, Povi
lai ir Vladai. Jiems buvo su
dainuota ilgiausių metų ir 
šaulės L. Kazienė ir U. 
Grincienė prisegė'po gėlę.

(kp)

FOREMAN in plating department. 
Third shift. Mušt have experience in 
circuit board electropLating, etehing, 
copper, solder, niekei, gold and 
euposit. Duties also include ability 
to supervise 10-12 men. Salary com- 
mensurate with experience. Benefits 
include. CMS, Blue Cross, Major 
Medical and life insurance.

Contact: MULT1-C1RCU1TS. INC
50 Harrison St. 
ManchesterM Conn.

(203) 646-3800
(52-61)

.Ramovėnų rengtoje gegužinėje buvo daug laimėtojų. 
Nuotraukoje Grincienė įteikia laimėtojui Stuogiui dova
ną. Vidury stovi Mikoliūnas. J. Garlos nuotrauka

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SK1LLED

TURRET LATHE 
OPERATORS

Rapidly expanding company needs ex- 
perienced people first and second 
shift. Mušt setup and operete WčcS 
No. 3. Job shop experience helpful. 
Permanent full time and part time. 
Extensive company paid benefits.

THE THOMPSON 
ELECTRIC CO.

5201 Richmond Rd.
Bedford Heights, Ohio 

216-292-7300
(52-54)

KEYTAPE or KEYPUNCH 
Data center in Bloomfield has opening 
for experienced keytape operator. 
Alpha Numerio and verifying. Day 
shift only. Good starting salary and 
benefits. Call 203-243-2584, for ap
pointment.

SUBURBAN PROPANE
34 1EROME AVĖ. 

BLOOMFIELD, CONN.
(53-55)

IŠNUOMOJAMAS 5 kam- 
barių butas viršuj, šv. Jur
gio parapijos rajone. Telef. 
881-5080.

SHEET METAL — 2nd OLAS 
AND

1 PANTAGRAPH OPER.
(ENGRAVER)

Some experience necessary. 40 hr. 
zrr> week, steady work & good benefits.
(52-55) ELEVATOR PRODUCTS CORP

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas cipkus Reai’ty, 31715 
Vine St., Willowick. Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

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

• Globė Parcel Service, 
Ine. Clevelando skyrius dėl 
atostogų nuo liepos 4 iki 23 
d. bus uždarytas.

IEŠKO BUTO

Lietuvė moteris ieško iš
sinuomoti butą 3 ar 4 kam
barių viršuje. Siūlyti: tel. 
361-8287. (52-53)

FOR SALE
Tavern D5. Livin quar- 

ters. Everything likę new. 
Euclid, Ohio area. Good 
business.

GEO. KNAUS Real Estate
481-9300

(53-58)

540 HUYLER ST.
SO. HACKENSACK, N. J. 

201-343-6122 
(49-55)

NURSE ANESTHETIST for 
small Meriden Hospital. Excel- 
lent pay. Extremely liberal ben
efits. Minimai call. Maximum 
time off. Cal Dr. Albert (203) 
237-5531. (52-58)

SHIPBUILDING
We have immediate openings in 
the following areas for individ- 
uals with a minimum of 1 year 
experience.
•CARPENTERS
•CRANE

OPERATORS
(Bridge)

•BURNERS 
•LOFTING
• MACHINISTS

(Outside)
• SHIPFITTERS 
•STEEL

FABRICATORS
• MACHINISTS

(2 yrs. experience in 
lathe—milling—boring)

Apply to:
SUN SHIP

FOOT OF MORTON AVĖ. 
CHESTER, PA. 19013

Equal Opportunity Employer M/F 
(51-53)

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausio Amerikoje ir Europoje "JIB Hoorpflepe-Lotion" preparatas suloiko 
plauku slinkimų, naikino pleiskanas, poUllna nlaU|lmo, plaukų skilimų, 
stiprino plaukų takais, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J18 var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Iroiyti voistmių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicina Liq. B uncijos 14 sovoitių 36 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei. 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

Industrini experiance, 

willing and able 
to work any shift. 
Good hourly rate.

OHIO RUBBER 
CO. DIV.

Eagle Picher Industries 
BEN HUR AVĖ.

Willoughby, Ohio 44094

Attention:
LYLE HUNGERFORD

(49-53)

HOUSEKEEPER
Full time experlenced in Hospital or 
Motei preferred, excellent benefits in
cluding Major Medical.

MILFORD HEIGHTS 
NURSING HO’ME 

195 PLATT ST. 
MILFORD. CONN. 

203-878-5958
(52-58)

WANTED AT ONCE 
SK1LLED 

MACHINISTS 
Experienced on Horizontai 8c Vertical 
Milling Machines. Mušt have ezperi- 
ence in sėt up and operations from 
blue prints.
Steady work. 56 hour week.
FLEX MANUFA1OTURING Ine.

313-892-6555
(50-56)

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7'/2% — 4 metų su $10,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6J/i % — 1 metų su $1,000, minimum.

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Eqiial Opportunity Lender

aint
thon

J

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
Juozas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

ŠAUNIOS INDREIKŲ 
IŠLEISTUVĖS EAST CHICAGOJE

• ALT S-gos I New Yor
ko skyriaus naujai išrinkta 
valdyba pareigomis pasi
skirstė sekančiai: pirm. 
Juozas Maurukas, vicepir- 
ninkai dr. Bronius Nemic- 
kas ir Aldona Krulikienė, 
sekretorius Apolinaras Ve- 
beliūnas ir iždininkas Anta
nas Jurgėla.

• Dr. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, išskrido j Eu
ropą. Ta pačia proga pasieks 
ir Turkiją, besirūpindamas 
Bražinskų reikalais.

• Vytautas ir Stella Ab- 
raičiai, gyv. Fords, N. J., 
atostogas praleidę Cape 
Gode, liepos 14 d. grįžo na
mo. Stella Abraitienė yra 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos valdybos vice
pirmininkė. ’

• Adv. Nadas Rastenis, 
gyv. Baltimorėje, atsiuntė 
savo naują leidinėlį ”From 
Handmade Plow”, kurioj 
chronologine tvarka prista
to savo gyvenimą — nuo 
žagrės iki laurų vainiko. 
Leidiny atspausdinta ir jo 
poema ”War’s Curse”, kuri 
buvo įtraukta 1966 m. į JAV 
Kongreso knygas.

• Dr. K. Jurgėla, Ameri
kos balso lietuvių skyriaus 
vedėjas, pasitraukė iš parei
gų — išėjo pensijon. Jis bu
vo skyriaus vedėju nuo 1951 
m. kai buvo suorganizuota 
prie Amerikos Balso lietu
viškoji programa. Prieš tai 
jis buvo Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centro direk
torius. Gimęs 1904 m. Ame
rikoje, ir baigęs teisės mok
slus, Forhamo universitete 
gavo daktaro laipsnį.

• Rimai Janulevičiūtei, 
Lietuvių žurnalistų sąjun
gos centro valdyba iš Dauž- 
vardžio fondo paskyrė 300 
dol. stipendiją studijuoti 
žurnalistiką vasaros metu 
Northwestern Universitete.

Rima yra veikli jaunimo 
organizacijose, šoka Gran
dyje tautinius šokius, bai
gusi Pedag. Lituanistikos 
institutą, domis žurnalisti
ka, aktyviai lankė LžS-gos 
CV suruoštus žurnalistikos 
kursus, jos rašinių jau už
tinkame spaudoje. Ji mano, 
baigusi aukšt. mokyklą, uni
versitete studijuoti žurna
listiką.

A. A. Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, gi
laus liūdesio prislėgtai dukrai

VANDAI MAŽEIKIENEI
ir jos vyrui VACLOVUI, reiškiu širdingiausią 
užuojautą

Jadvyga Povilaitienė
Omaha, Nebr.

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
ALT S-gos East Chicagos 

skyrius, kaip ir kitais me
tais, š. m. liepos 20 d. (šeš
tadienį) rengia tradicinę 
gegužinę-linksmavakarį.

Vakaronė įvyks Lietuvių 
Kultūros Namuose, 9679 
Berien Road, Union Pier, 
Mich.

Užkandinė veiks nuo 4 
vai. p. p., o šokiai prasidės 
8 vai. vak., grojant neoli- 
tuanų orkestrui.

Visa lietuviška visuome
nė kviečiama pobūvyje gau
siai dalyvauti ir tuo parem
ti skyriaus valdybos pastan
gas.

East Chicagos tautinin
kai yra žinomi lietuviškos 
spaudos ir kitų kultūrinių 
reikalų rėmėjai, šiomis die
nomis skyriaus valdyba pa
skyrė šimtinę Vilties d-jai, 
rinkimo mašinos skoloms 
sumažinti.

♦ Tradicinis spaudos ba
lius, ruošiamas Lietuvių 
žurnalistų sąjungos centro 
valdybos įvyks ateinančių 
metų sausio mėn. 25 d. 
puošniame Martiniųue res
torane. Centro valdyba jau 
yra aptarus Spaudos baliaus 
programą, kuri būsianti ir 
šiame baliuje trumpa, bet 
įspūdinga. Rašytojas Alo
yzas Baronas sutiko specia
liam kvartetui parašyti hu
moristinėms dainoms teks
tus.

Būtų gera, kad kitos or
ganizacijos tą dieną savo 
parengimų neruoštų, o visi 
galėtų dalyvauti tikrai ne 
eiliniame baliuje.

BOSTON
RADIJO GEGUŽINĖ

Seniausios lietuviškos ra
dijo programos Naujoj An
glijoj, vedėjai Steponas ir 
Valentina Minkai rengia 40 
metų sukaktuvių metinę ge
gužinę rugpiūčio 11 d. gra
žiame, lietuviškame Romu
vos Parke, Brocktone.

Programa prasidės 4 vai. 
po pietų. Dalyvaus Lietuvių 
Taut. šokėjai vad. Onos 
Ivaškienės. Svečiai šokėjai 
šiemet bus armėnai. Bus 
metinis, rinkimas gražuolės 
”Miss Lithuania of N. E.”, 
taipgi bus šokių varžybos, 
grojant Mickey Haberek or
kestrui.

Tarp laimėjimų didžiau
sia dovana yra automobilis.

SANTA MONICA

SANTA MONIKOS 
LIETUVIŲ KLUBO 

VEIKLA
S. Monikos visuotinis- 

metinis Klubo narių susi
rinkimas išrinko naują Klu
bo Valdybą iš 7 narių, kurie 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai: A. Markevičius — 
pirmininkas, V. Plukas — 
I-as vicepirmininkas, E. 
Gedgaudienė — II-a vice
pirm., M. Vaičienė — se
kretorė, K. Černiauskas —

Mūsų lietuviškoji kolonija 
metai iš metų vis mažėja ir 
mažėja. Vieni iškęliauja am
žinybėn, kiti išsikelia ki
tur, ieškodami grynesnio 
oro ir ramesnio gyvenimo. 
Jaunimo tik labai maža da
lis apsisprendžia čia įsikur
ti pastoviai. Didžioji gi dalis 
išskrenda į platųjį pasaulį 
ieškoti geresnio gyveni
mo. Paskutiniu metu dar vie 
na gyventojų grupė -- pensi
ninkai pradėjo apleisti mūsų 
apylinkę ir apsigyventi jiem 
patogesnėse vietovėse. Dėl 
to sumažėjo parapijiečių 
skaičius ir pradeda silpnėti 
organizacijų veikla.

Š.m'. birželio 30 d. lietu
vių šv. Pranciškaus parapi- 

protokolo sekretorius, L. 
Graužinienė — iždininkė ir 
S. Kvečas — narys. A. De- 
venienė garbės narė. Į Revi
zijos Komisiją išrinkti: A. 
Šimkus, pik. J. Andrius ir 
M. Alminas. Į Nominacinę 
komisiją: prof. K. Alminas, 
V. Plukas, A. Šimkus ir E. 
Sinkys.

Pereitų metų pirminin
kas dr. A. Milaknis padėko
jo buv. Valdybai už sutarti
ną darbą ir rūpestingumą. 
To darbo pasėkoje Klubo 
valdyba galėjo, iš nario mo
kesčio ir įvairių parengimų 
pelno, sušelpti sekančias or
ganizacijas: Tautos Fondui 
paskyrė $100, Amer. Liet, 
Tarybai $100, Jaunimo An
samblio 25 m. jubiliejinei 
šventei rengti $50, Balfui 
$25, Skautų stovyklai $25, 
kalinamiems, tuo metu Bra
žinskas, Kalėdų proga $20, 
ir Liet. Veter. S-gai "Ramo
vė”, A. Norimo knygos iš
leidimo fondui $10,

Be to, buvo surinkta 
$170 aukų Bražinskams 
spaudos užsakymui ir jų pa
geidaujamų knygų pirki
mui.

KLUBO GEGUŽINĖ
Klubo gegužinė įvyko M. 

Vaičienės gražiame sode S. 
Monikoj, š. m. birželio 23 d.

Tą gražiu, saulėtą dieną, 
Klubo narių bei jų draugų 
susirinko bemaž 100. Klubo 
narės, vadovaujamos M. 
Vaičienės ir L. Graužinie- 
nės labai gražiai tvarkėsi ir 
paruošė skanius pietus.

Atsilankė ir nemažas bū
rys jaunų žmonių, kurie 
skambiai pravedė mūsų gra
žias dainas.

S. Monikos Lietuvių Klu
bas numato suruošti kai 
kurių Klubo narių pagerbi
mus, spalio mėn. tradicinį 
balių ir Naujų Metų sutiki
mą. Tad iki malonaus pasi
matymo. (eg) 

S. Monikos Liet. Klubo 1974 m. valdoba. Sėdi iš kairės: L. Graužinienė, A. 
Devenienė, M. Vaičienė. Stovi: dr. A. Milaknis (buv. pirm.), S. Kvečas, 
E. Gedgaudienė, pirm. A. Markevičius ir V. Plukas. Nėra K. Černiausko.

jos salėje atsisveikinome su 
LB apylinkės pirmininku ir 
ALT sekretorium Petru Ind 
reika ir jo žmona Antanina. 
P. ir A. Indreikai išvyksta 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
didžiąją Chicagą, į gausiau
sią lietuvių koloniją -- Mar- 
ųuette Parką.

Atsisveikinimo pobūvį su
organizavo LB apylinkės vai 
dyba ir ją pravedė vicepir
mininkas Kazimieras Po
cius. Pobūvis pradėtas mal
da, kurią sukalbėjo klebo
nas kun. Ig. Vichuras. Taip 
pat jis pirmasis ir tarė žodį 
A. ir P. Indreikams. Ap
gailestavo išvykimą ir pa
linkėjo sveikatos ir gerai 
įsikurti naujoje vietovėje.

Ilgesnį žodį tarė apyl. vi
cepirm. K. Pocius, kuriam 
keletą metų teko kartu dirb
ti vienoje ar kitoje organi
zacijoje. Indreikų, ypač Pet
ro, gyvenimas ir visuomeni
nė veikla yra plati ir šakota. 
Prieš 24 metus atvykę į šią 
suodiną ir padūmavusią vie
tovę, aktyviai įsijungė į 
vietos lietuvių visuomeninę 
veiklą ir joje dalyvavo iki 
šios dienos.

Čia jis yra LB apylinkės 
pirmininkas ir ilgametis 
ALT sekretorius (14 metų). 
Jubiliejai ir šventės neapsi
eina be Indreikų talkos. Pa
rašo East Chicagos lietuvių 
įsikūrimo ir veiklos istoriją 
angliškai, šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos 50 metų, 
ALT skyriaus 30 metų ir LB 
apylinkės 20 metų veiklos 
apžvalgas. Bendradarbiauja 
lietuviškoje spaudoje. Rašo 
laiškus didiesiems Chicagos 
dienraščiams Lietuvos klau
simais, siuntinėja peticijas ir 
memorandumus vietos se
natoriams ir kongresma- 
nams.

A. Indreikienė neatsilieka 
nuo savo vyro. Ji yra šv. Ro
žančiaus d-jos pirmininkė, 
religinės šalpos organizato
rė ir gera savo šeimos auk
lėtoja. Išaugino ir išmoksli
no tris dukras, kurios šian
dien yra sukarusios savo šei
mas ir dalyvauja lietuvių gy
venime. Be to, visą laiką dir
bo siuvykloje ir padėjo iš
laikyti šeimą.

Visų susirinkusių vardu

K. Pocius įteikia A. ir P. Indreikams dovaną.

A. ir P. Indreikai su jų išleistuvių rengimo komitetu. 
Iš kairės: K. Pocius, V. Kaltūnas, A. ir P. Indreikai, Br. 
Tampauskienė, B. Pūras. Trūksta J. Liubino.

Aldona Indreikaitė

linki gerai įsikurti naujoje 
vietoje, o prisiminimui kar
tu praleistų dienų, įteikia 
dovaną - staugiantį vilką.

Dukra Aldona tėvų garbei 
paskaitė K. Inčiūros ‘Tė
viškę’.

Dar atsisveikinimo žodį 
pasakė ALTS-gos vietinio 
skyriaus vardu A. Juodval
kis, Balfo 95 skyriaus - O. 
Juodvalkienė, buvę pirmi
ninkai Zigmas Motiejus ir 
Viktoras Makiejus. Pastara
sis palinkėjo Chicagoje at
kurti Jono Jasaičio laikų 
bendruomeninę dvasią ir su
vienyti besiskaldančius lie
tuvius. Kaimyninio Gary 
miesto lietuvių vardu atsi
sveikino dr. J. Tautvilą ir 
J. Skėrys, kuris ALT 
iždininku taip pat išdirbo 14 
metų.

Parapijos choro vardu at
sisveikino Alfonsas Motie
jus. Kadaise buvęs didelis 
ir galingas choras, šiandien 

priskaičiuoja tik tuziną cho
ristų, bet lietuviškų mi
šių metu pagieda gražias 
giesmes. Nors Indreikai ir 
nebuvo choristai, bet jie cho
rą rėmę ir rūpinęsi jo likimu. 
Švenčiant LB apylinkei 20 
metų sukaktį, pirm. P. Ind- 
reika kreipėsi į choristus 
prašydamas jų talkos meni
nei daliai. To pasėkoje gimė 
sekstetas, kuris gražiai pa
sirodė per minėjimą ir jau 
turi kvietimą į Chicagą. 
Apgailestavo, kad viena 
grupė asmenų, nedalyvauja 
šios dienos pobūvyje ir skal
do lietuvių bendruomenę. 
Ko tie žmonės siekia ir kur 
jie eina?

Raštu sveikino aktyvus 
bendruomenininkas Stasys 
Laureckas, dėl ligos ne
galėjęs pats asmeniškai da
lyvauti.

Po visų kalbų buvo sugie
dota ilgiausių metų.

Pabaigoj Petras ir Antani
na Indreikai dėkojo visiems 
už tokį malonų susitikimą 
ir sudarytą progą kartu pa
bendrauti.

P. Indreika pažymėjo, 
kad nuo pirmojo lietuvio, 
įmynusio pėdą į šią smėlėtą 
Michigano pakrantę, iki šios 
dienos kiekvienas yra pali
kęs mažesni ar didesnį 
pėdsaką.

Pirmieji lietuviai sukūrė 
parapiją, mokyklą, organi
zacijas, o mums beliko jų 
darbą tęsti ir platinti. Šią 
misiją mes atlikome pasigė
rėtinai gerai. Iškėlėm ir iš- 
garsinom lietuvių vardą ne 
tik vietoje, bet ir plačia
jame krašte. Apipylėm rezo
liucijom ir memorandumais 
vietos ir aukštuosius politi
kierius. Įėjom į vietos radi
ją ir spaudą. Suradom Lie
tuvai draugų senatorių ir 
kongresmanų tarpe. Visoke
riopai rėmėm lietuvių pas
tangas kovoje už laisvės at
gavimą ir lietuvybės išlaiky
mą.

Iš šios mažos vietovės 
šiems tikslams paremti yra 
sukelta 100.000 dolerių. Tai 
atsiekta ne vieno asmens 
pastangomis, bet visų jūsų 
talka ir duosnia ranka.

Dar kartą dėkojo vice
pirm. K. Pociui ir visai val
dybai už surengtą tokį pui
kų ir nuoširdų atsisveikini
mą.

Šio pobūvio dalyviai dar 
ilgai dalinosi įspūdžiais, vai-
šindamiesi Bronės Tampaus- 
kienės vadovybėje, paruošta 
vakariene.

Antanas Juodvalkis
F.LF.CTRONICS. r.xpanding biomedi- 
cal electronic firm needs individual 
wi(h sound background in electronic 
inHtrumentatiun fundamentais. Some 
medical «nd ’ clinicnl lab inetrumenta- 
tion experience helpful. Munt know 
Molid stale well. To work in shop and 
he.dth inslitutions in Delaware Vai
ky. F.xcelleht f ringe benefits. Cal! 215 
l-.V 7-45)0 (53-57)

VFRSATlLE person capable of per
forminu mo«t duties. In a small office. 
lncluding typing. filing. billing, pav- 
roll, and others.

Salary and fringe benefits. 
Call Mr. HARDWOOD 

SOLAIl STEEI. CO. 
1210 E. 55 ST. 

CLEVELAND, OHIO 
216-4)1-9000

(53-55)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For all service* and all shifts. 
Good startinę snlnry. Differential for 

eveninjr and nghl shift.
ALSO 

EXPER(ENCED 
ASSISTANT O.R. SUPERVISOR 
Salary coninien.urale with experience 

and ability.
Apply call or write to 

DIRF.CTOR OF NURSES 
MEMORIAL HOSPITAL 

WAYCROSS, GEORGIA 31501 
(53-54)
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