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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KIPRAS IR ATLYDYS
Pirmas rimtas santykių bandymas

Graikų-turkų ginkluotas, 
konfliktas Kipro saloje pa
statė Washingtono-Maskvos 
atlydį prieš sunkų bandymų. 
Abejos tautos yra JAV są
jungininkai prieš eventualią 
sovietų agresiją, tačiau kai 
jos susipešė savo tarpe, pra
laiminti šalis, savaime aiš
ku, ims pagalbą iš to, kas ją 
pasiūlys. Tai duoda sovie
tams progos pataisyti savo 
pozicijas Artimuosiuose Ry
tuose, kurios pašlijo po Kiss- 
ingerio tarpininkavimo Izra
elio - arabų kare.

Iš kitos pusės, sovietų ban 
dymas išnaudoti savo naudai 
NATO sąjungininkų ginčą, 
automatiškai pablogins 
Maskvos santykius su ame 
rikiečiais. Už tat Turkijai 
pradėjus invaziją į Kiprą, 
Kissingeris tuojau paskam
bino į Maskvą. Ką jis ten 
patyrė yra paslaptis, bet 
sprendžiant iš to, kad Brež
nevas oficialiai pareiškė pa
geidavimo, kad konfliktas 
būtų likviduotas dar prieš 
išsiplečiant jam į didesnio 
mąsto karą, atrodo, kad 
Maskva dar neapsisprendė 
kokios linijos laikytis. Su
prantama, kad ji norės ir, 
bandys išnaudoti situaciją 
savo naudai, tačiau greičiau
siai ji tai bandys padaryti 
‘neoficialiai’, nepakenkdama 
atlydžiui. Ir Kissingeris šių 
metų pradžioje, kalbėdamas 
"Pacem in Terris” konfe
rencijoje, taip suformulavo 
Nixono administracijos poli
tiką:

“Ši administracija nieka
dos neturėjo iliuzijų apie so
vietų sistemą... Mes verti
nom savo santykius su So
vietų Sąjunga ne pagal nuo
taikas, bet iš konkrečių 
problemų sprendimo rezul
tatų ir iš bendros atsakin
gos tarptautinės laikysenos.

Koegzistencija mums turi 
labai aiškų apibrėžimą:

mes priešinsimės bent ku
rio krašto bandymui įsigyti 
dominuojančias pozicijas

Hartfordo meras George Athanson birželio 14 d. pri
ėmė LB delegaciją, kurią sudarė Stepas Zabulis, Al
bina Belazarienė, Vita Šliogerytė ir Alfonsas Dzikas 
ir pasirašė proklamaciją skelbiant birželio 16 "Lietuvių 
trėmimo į Sibirą minėjimo diena". Iš savo raštinės 
trumpoj radijo programoj jis įspūdingai pristatė klau
sytojams Lietuvos išlaisvinimo klausimą. Nuotraukoje 
A. Belazarienė, S. Zabulis ir V. Šliogerytė stebi merą 
Athanson pasirašant proklamaciją.

VYTAUTAS MESKAUSKAS 
globaliai ar atskiruose rajo
nuose;

mes priešinsimės bent ku
riam bandymui atlydžio poli
tiką panaudoti mūsų sąjun
gų susilpninimui;

mes reaguosime, jei san
tykių atlydys bus panaudo
tas kaip priedanga sukursty
ti konfliktą chroniškose tarp 
tautinių nesutikimų vieto
se.

Sovietų Sąjunga negali 
nepaisyti tų principų bet ku
rioje pasaulio vietoje, nepa- 
statydama pavojun savo 
santykius su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis”.

Nepaisant tokio aiškaus 
pareiškimo, Kremliaus po- 
litbiurui turbūt labai norisi 
pažvejoti sudrumstuose van 
denyse. Jam nepaslaptis, 
kad prezidentas Nixonas 
šiuo metu yra didelėje bėd- 
doje ir tai skatina rizikuoti. 
Iš kitos pusės atlydys dabar 
susilaukė Amerikoje didžiau 
sios kritikos nuo pat jo pra

PAVOJUS PRAĖJO?
Laikraštį ruošiant spau

dai, atrodo pavojus kilti 
tikram karui dėl Kipro bus 
praėjęs, Graikijoje atsista
tydinus karinei vyriausybei 
ir Kipre iš pareigų pasi
traukus sukilėlių pastaty
tam prezidentui.

Graikijoje karinė vyriau
sybė, valdžiusi kraštą de
šimtį metų, pasitraukė ir pa
kvietė egzilyje buvusį prem
jerą Caramanlis grįžti ir su
daryti tautinės vienybės vy
riausybę. Caramanlis, kuris 
laisvu noru buvo pasitrau
kęs iš Graikijos į užsie
nį ir gyveno Paryžiuje, 
prieš išskrisdamas į Atėnus, 
pasimatė su Prancūzijos pre 
zidentu Valery Giscard d’Es- 
taing ir, sėsdamas į lėktu
vą, žurnalistams pareiškė: 

džios. Už tat sovietų bandy
mas išnaudoti susidariusią 
padėtį savo naudai ne tik 
susilpnins Nixono pozicijas, 
nes pavers niekais jo teigi
mą, kad tik jis gali sugyven
ti su Maskva, bet grei
čiausiai sugadins santykius 
su JAV ilgesniam laikui.

Visa tai kalbėtų už tai, 
kad sovietai turėtų pasiro
dyti gana santūrūs. Be to, 
negalima užmiršti, kad Tito 
yra 82 metų ir su jo mirtimi 
reikia kasdieną skaitytis. 
Kas bus po jo? Sovietams 
tai labai svarbus klausimas 
ir kartu puikiausia proga. 
Nūdien jie veda nepriklau
somai Jugoslavijai labai 
draugišką politiką, bet tai 
gali, žinoma, kiekvieną die
ną pasikeisti.

Kaip ten būtų, Kremlius 
atsidūrė prieš dilemą: tuo
jau pat brutaliai išnaudoti 
susidariusią padėtį ar laiky
tis santūrumo ir leisti 
Nixono administracijai pa
sigirti, kad ji atlydžio pa
galba dar kartą pasaulį iš
gelbėjo nuo karo.

"Melskitės už mane”.
Atvykęs į Atėnus jis tuoj 

ėmės darbo sudaryti plataus 
masto tautinės vienybės vy
riausybę.

Kipro saloje sukilėlių pa
statytas prezidentas Nikos 
Sampson irgi pasitraukė iš 
pareigų ir jo vietą užėmė 
Glafkos Clerides, Kipro at
stovų rūmų pirmininkas, ku
ris yra visų gerbiamas ir 
tikimasi, kad jis saloje at
statys vienybę.

Tokiu būdu audra bus 
praėjusi ir dabar diploma
tiniu keliu stengiamasi vi
sus nesutarimus pašalinti.

LIETUVIŠKU 
STUDIJŲ 
SAVAITĖ
ŠVEICARIJOJE

Be ‘Lietuviškųjų Studijų 
Savaitės’, kuri šiemet vyks
ta Morschache nuo rugpiū
čio 4 iki 11 d., Šveica
rijoje bus dar du lietuvių 
renginiai: meno paroda Lu- 
zerne ir tautinių šokių bei 
dainų vakaras Brunnene.

Meno paroda atidaroma 
Luzerne liepos 26 d. ir truks 
iki rugpiūčio 7 d. Joje daly
vaus šie tapytojai: Juzė Ka
tiliūtė (Ženeva), Gabrielius 
Stanulis (Ženeva), Pranas 
Gailius (Paryžius), Vytautas 
Kasiulis (Paryžius), Tadas 
Burba (Muenchenas), Eval
das Robbertas (Hamm) ir 
Eugenijus Budrys (Gotland, 
Švedija), be to skulptorius 
Adomas Raudys (Samogi- 
tas)- Paryžius.

Luzerno miestas parodai 
nemokamai užleido seno
sios rotušės salę, kurios 
remontas buvo baigtas tik š. 
m. balandžio mėn. Vasaros 
metu į Luzerną gausiai at
važiuoja rinktinių vasaroto
jų, nes ten rugpiūčio mėn. 
vyksta garsusis muzikos 
festivalis.

“Studijų Savaitės” Mors
chache dalyviams rugpiūčio 
7 d. numatoma laivu iškyla 
Keturių Kantonų ežeru į Lu
zerną, kur bus aplankyta lie-

Detroito lietuviai, dalyvavę Pavergųjų Tautų Savaitės festivalyje, žygiuoja 
miesto gatvėmis šu plakatais reikalaujant Lietuvai laisvės. Prieky eina LB Detroi
to apyl. pirm. J. Urbonas su dukra. K. Sragausko nuotrauka

KIPRO SALA IR... JUNGTINĖS TAUTOS
Kipro salos vardas staiga 

tapo familiariškas milijo
nams žmonių. Spauda, tele
vizija ir radijas skelbia 
apie politinę tos salos krizę, 
kalba apie karą. Tam tikram 
laikui stabilizuotasis Kipro 
salos politinis ir tautinis vul
kanas pradėjo veikti. Krate
rio sprogimas, buvo toks 
smarkus, kad arkivyskupas 
Makarios per Londoną atsi
rado Amerikoje. Jis stengė
si pakartoti seną ir drama
tišką Abisinijos neguso krei
pimąsi į Tautų Sąjungą, kai 
Musolinio tankai užpuolė ba
sakoje Neguso armiją.

Tačiau sąlygos, sudariu
sios Makarios galvasopį yra 
skirtingos nuo abisiniškųjų. 
Ir aplinka, supanti Kipro 
įvykius neatitinka Neguso 

tuvių meno paroda. Visame 
Luzerno mieste bus išlipin
ti didžiuliai plakatai, kurie 
skelbs apie lietuvių meno 
parodą (Litauische Kunst- 
ausstellung).

Kitas renginys vyks Brun- 
-neno vasarvietėje Keturių 
Kantonų ežero pakrantėje. 
Taip p. Johannos Stasiulie- 
nės vadovaujamo lietuvių 
tautinių šokių ansamblio va
karas vietinėje iškilmių salė
je (Aula). Pažymėtina, kad 
ansamblyje nėra nė vieno 
lietuvio ir jį sudaro vieni 
šveicarai! Be to, programoje 
dalyvaus jaunas ciurichietis 
dainininkas Otto Linsi, bari
tonas, išmokęs lietuvių dai
nų. Jis ir dainuos lietuviš
kai.

Brunnene leidžia atosto
gas šimtai vasarotojų. Be- 
pačių šveicarų, tą vietovę 
ypač yra pamėgę olandai ir 
vokiečiai.

Pati ‘Studijų Savaitė’ of- 
ciališkai atidaroma rugpiū
čio 5 d. ir ji vyks Mors- 
chacho vietovėje (ties Brun- 
nenu), kuri yra išsidriekusi 
su viršum 600 metrų aukštu
moje.

***
♦ VAKARŲ VOKIETI

JOS rytprūsių sąjungos 
(Landsmannschaft) savaiti
nis organas ‘Ostpreussen- 
blatt’ per du numerius išti
sai paskelbė Dr. A. Geru
čio (Berne) paskaitą apie 
tautų apsisprendimo teisės 
sulaužymą iš Sovietų Sąjun
gos pusės Baltijos kraštuo
se. Autorius paskaitą laikė 
žmogaus teisių ir tautų ap
sisprendimo konferencijoje 
Luzerne šių metų kovo 
mėn.

RIMAS DAIGUNAS
laikų padėčiai. Ir Jungtinės 
Tautos nėra buv. Tautų 
Sąjunga. Jungtinės Tautos 
dabar turi savo operetinę 
armiją. Už tos operetinės 
armijos stovi ... Maskvos 
galia!

Kipre gyvena 80°/o grai
kų ir 20°/o turkų. Einant de
mokratiškumo principu, tur
kai yra tokia pat mažuma, 
kokios buvo mažumos Lietu
voje. Lietuvių buvo 81%. 
Mažumos turėjo tam tikros 
apimties autonomijas. Į to
kią pat autonomiją gali pre
tenduoti turkų mažuma,įsi
kūrusi saloje. Tuo tarpu 
graikams sala priklausė jau 
400 metų prieš mūsų erą! 
Visi geografiniai salos pava
dinimai, kalnų, kalvų, įlan
kų ir miestų rodo graikų is
toriją. Tokia yra istorinė ir 
etninė graikų padėtis salo
je. Bet šimtmečių bėgyje pa
saulio galybių interesai, kaip 
bangos, ritosi per salą ir pa
liko savo biaurių nuosė
dų. Ir Makarios pasirinko 
ekvilibristo taktiką - jis sė
dėjo ant kėdės, kuri cirkiš- 
kai atremta į butelių kakliu
kus. Natūrali salos graikų 
tendencija jungtis prie kon
tinento tėvynės sukėlė aud
rą, nušlavė ir arkivyskupą.

Graikiją dabar valdo ge
nerolų junta. Režimas abso
liučiai prieškomunistinis. To 
dėl salos tendencijos Mask
voje sutiktos su įniršiu, 
priešiškai. Būtų nuotaika ki
ta, jeigu Graikiją valdytų 
kompartija, Makarios pano
rėtų jungtis ir Maskva tada 
.laimintų susijungimo tenden
cijas.

Kipro įvykiai ir vėl skati
na pajudėti iš savo bastio
nų JT kariuomenę. Ta 
kariuomenė išlaikys neramų 
ir audringą status quo? Kas 
tai per kariuomenė? Tiksliau 
pasakius - kas tą kariuome
nę kontroliuoja? Tas atsaky

KIPRO SALOS

mas gali išaiškinti krizės po
būdį, krizei suteikiamą link
mę.

Jungtinės Tautos turi 
labai svarų, galingą padali
nį. Tai “Politinė ir saugu
mo tarnyba” (Political and 
Security Council Affairs). 
Nuo pat JT egzistencijos 
pradžios JAV ir SSSR tu
ri ‘balanso susitarimą". Ge
neralinis tos reikšmingos tar 
nybos pasekretorius visad 
turi būti komunistinio blo
ko žmogus. Jo rankose su
sikoncentruoja JT armijos 
strategija ir, kas reikšmin
giausia, politiniai bei propa- 
gaindiniai manevrai. Šita 
jautėsi Vietname, Izraelyje 
ir dabar Kipre. Tos JT Poli
tinės ir Saugumo tarybos 
funkcijos Šios: kontroliuoti 
JT taiką palaikančių karinių 
ir policinių dalinių veikimą; 
sekti nusiginklavimo proce
są visų JT priklausančių 
valstybių; kontroliuoti ato
minės energijos skirtos tai
kos ir kitiems poreikiams 
veikimą.

Visi šie punktai yra labai 
elastiška propagandos prei
kšams medžiaga. Tos (Po
litical and Security) tarybos 
pasekretoriais buvo: nuo 
1946 metų A. Sobolev, K. 
Zinčenko, I. Černych, D. 
Protich (jugoslavas), A. Dob 
rynin, G. Arkadev, E.D. 
Kiselev, V.P. Suslov, A. 
Nesterenko, L. Kutakov, A. 
Ševčenko. Tokia yra ‘ba
lanso’ politika. 0 mes, tų pa- 
sekretorių rikiuotėje mato
me ir gerai pažįstamus vei
dus. Draugas Suslovas, lie- 
tuvėdra, itin gerai atestuo
ja mums ‘balanso’ politikos 
racionalumą.

Dabar JAV itin šiltai žiūri 
į bet kurią JT kariuomenės 
akciją. Bent 1950 metais kon 
gresmanas R. Nixonas sa
kė: “JT policinis autorite
tas turi būti paremtas že
mės, jūrų ir oro pajėgomis.

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
*HT*NAS LAUKAITIS

AUSTRALIJOS PREMJERO PASISAKYMAS
Neseniai Australijos Dar- its own adherence to them

biečių partijai laimėjus rin
kimus, Australijos Ministe- 
riu Pirmininku vėl tapo E. 
G, Whitlam. Šis, ilgus metus 
buvęs teisininkas, vėliau ta
pęs opozicijos vadu, prieš 
dvejus metus, po kone 25-rių 
melu pertraukos, Darbiečių 
partiją iš opozicijos išvedė 
į vyriausybės eiles. Netu
rint senate persvaros, Dar- 
biečiams buvo neįmanoma 
pravesti svarbesnius jų pa
tiektus įstatymus, todėl po 
18 mėnesių buvo paskelbti 
ankstyvus rinkimai, kuriuos 
ir vėl, tik jau su ne tokia per
svara, laimėjo Darbiečiai.

Būdamas Opozicijos vadu, 
E.G. Whitlam gyveno vidu-~ 
rinės klasės Cabramatta 
priemiestyje, kur, be ten ir 
daugiau gyvenančių lietu
vių, savo artimiausiais kai
mynais turėjo kelias lietuvių 
šeimas ir buvo su lietuviais 
labai artimas. Vienais me
tais, jis su savo labai popu
liaria intelektualia žmona, 
dalyvavo mūsų Tautos Die
nos minėjime ir po to vaišė
se, kurių metu ir man teko 
gana ilgokai kalbėtis su juo 
ir jo žmona. Jis, kai ir jo 
žmona, pasižymi savo iškal
bingumu, gražiu humoru ir, 
kiek pamenu, jis labai nuošir 
džiai atsakinėjo į visus jam 
patiektus klausimus, ypa
tingai liečiančius lietuvius ir 
Lietuvą, pažadėdamas ir sa
vo pagalbą.

Australijos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas inž. V. 
Bukevičius, Vasario 16-sios 
dienos proga, pasiuntė Mi- 
nisteriui Pirmininkui raštą, 
oficialiai klausdamas, kaip 
dabartinė Darbiečių partija 
ir vyriausybė laikosi ir trak
tuoja Pabaltijo kraštus ir ar 
Australijos vyriausybė ne
siima bent kokių realių 
darbų Jungtinėse Tautose 
pritaikinti “Žmogaus Teisių 
Deklaraciją” Lietuvai ir ki
toms Baltijos valstybių tau
toms.

Į šį raštą oficialiai atsa
kė pats Ministeris Pirminin
kas sekančiai:

Dear Mr. Bukevičius
I refer to your letter 

of 28 Februrary 1974 con- 
cerning the Government’s 
attitude towards Lithuania, 
Latvia and Estonia.

The policy of the pre- 
sent Australian Govern- 
ment is that while not for- 
-mally recognizing the in- 
corporation of Lithuania, 
Latvia and Estonia into the 
Soviet Union, it mušt be 
cognisant of the de facto 
situation and deal with the 
government which has effec- 
tive control of the territo- 
ry in ųuestion. This was al
so the attitude taken by all 
of our predecessors on this 
matter.

On a number of occasions 
the Government has made 
its views known on the ųues
tion of civil liberties and on 
fundamentai human rights,

KIPRAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Šios pajėgos stoti prieš ag
resijos pasireiškimus”. (LA 
Examiner, 10,28, 1950).

Korėjos karas bematant 
parodė, kad JT kariuome
nės mitas sugriuvo. Prieš 
komunistinę agresiją karia
vo vien JAV. Bet, kada Kip
re yra ‘generolų agresija’ 
SSSR šaukiasi JT stoti į 
šventą karą prieš militariz- 
mą. Tačiau J A V atebepasi- 
tiki ir JT armijos princi
pu ir jos naudojimu ‘prieš 
agresiją’. Ir tai esant balan
so farsui vadovybėje. 

and its wish that those 
rights embodied in the Uni- 
versal Declaration of Hu
man Rights be extended 
everywhere.

In an address at the 
United Nations Association, 
on the occasion of Austra- 
lia’s celebration of the 25th 
Anniversary qf the Univer- 
sal Declaration, I said, in- 
ter alia, "... the Declara
tion has come to be Tecogniz- 
ed as one of the enlightened 
events in modern history” 
and that “... it is a funda
mentai objective of the 
Labor Government to ensu- 
re that Australia’s poli- 
cies are soundly based on 
respect for, and on the pro
tection and enhancement 
of civil liberties and basic 
human rights”. The Soviet 
Government is aware of the 
Australian Government’s 
position in this matter, and 
we will continue to seek 
opportunities in the United 
Nations to promote respect 
for and observance of basic 
human rights by all mem- 
bers.

Yours sincerely,
E.G. Whitlam

***

Prieš metus laiko Mel- 
bourne buvo įsteigta ‘Ma
rijos Galerija’, kuri yra pa
čiame miesto centre. Šven
čiant vienerių metų sukak
tuves, Melbourno Lietuvių 
Katalikių Moterų D-ja šiai 
galerijai padovanojo Aušros 
Vartų koplytėlę, kai kun. P. 
Dauknys ta proga atsilan
kiusiems svečiams austra
lams, pasakojo apie Lietu
vos Aušros Vartų šventovę.

Australijoje ne tik didžio
sios bendruomenių apylin
kės gražiai veikia, bet be jų 
yra ir mažesnės vietovės 
turinčios po kelioliką lietu
viškų šeimų ir jos sudaro 
seniūnijas. Vienai iš tokių 
Latrobe Valley, Victorijoj, 
seniūnijų jau eilę metų va
dovauja V. Koženiauskienė 
(žmona vieno iš buvusių ži
nomų buv. Šančių sportinin
kų), kuri šioje seniūnijoje 
rūpinasi ne tik bendruo
menės mokesčiu, spaudos 
prenumeratų, Tautos Fondo 
ir kt. piniginių vajų rinki
mu, bet taip pat surengia 
ne tik saviem, bet ir aus
tralams, lietuviškų šven
čių, parodėlių ir kt. paren
gimus. Šiais metais ši darbš
čioji seniūnė V. Koženiaus
kienė ir vėl buvo perrinkta 
seniūne.

♦ ♦♦ <

Vieni iš pirmųjų savo na
mus Australijoje pasistatė 
nedidelės Geelongo, esančio 
40 mylių nuo Melbourno, 
kolonijos lietuviai. Šie namai 
atliko neapsakomai didelį 
darbą visame Geelongo lie
tuviškame gyvenime, ta
čiau plečiantis visam gyve
nimui ir veiklai ir • šie na
mai pasidarė per rtaži. 
Padarius pačios salės ir sce
nos praplėtimus ir prista
čius naują pastatą, nese
niai buvo atšvęsta ir pabaig
tuvės. Apylinkės pirminin
kui dr. S. Skapinskui pa
darius darbų apžvalgą, nau
juosius priestatus pašventi
no kun. Pr. Dauknys, po ko 
sekė jaukios pabaigtuvių 
vaišės. Įdomu pastebėti, kad 
Geelongo lietuviai yra tokie 
solidarūs, jog visus naujus 
įrengimus padarė patys be 
jokių skolų.

**♦

Sydnėjaus ‘Plunksnos’ klu 
bas savo paskaitų cikle Lie
tuvių Klube, buvo paskai
tininku pakvietęs dr. A. 

Viliūną, studijavusį Vokie
tijoje, Amerikoje ir Austra
lijoje ir baigusį ekonomijos 
ir medicinos mokslus ir da
bar su šeima, prieš keletą 
metų atvykus iš Amerikos, 
labai gražiai įsikūrusius Čia. 
Visa p. Viliūnų šeima yra 
labai aktyvūs Sydnėjaus lie
tuviškame gyvenime: dak
taras - šachmatuose ir vi
suomenėje, žmona -- bend
ruomenėje, skautuose ir 
chore, kai dukros -- skau
tuose ir studentuose.

Savo įdomioje paskaitoje 
“Žmogus ir tauta” gausiai 
atsilankiusiems klausyto
jams, prelegentas žmogų 
pristatė kaip biologinę būty
bę, vėliau prieidamas prie 
tautos, kritikuodamas, dau
gumoje įsigalėjusią tradici
ją, kad dėl tautos intere
sų yra aukojamas žmogus. 
Dr. A. Viliūno iškeltos drą
sios ir, mūsų vyresniajai 
kartai naujos mintys, sukėlė 
labai karštas diskusijas.

»«»
Sydnėjaus Moterų Sociali

nės Globos D-ja Lietuvių 
Klube surengė didelę įvai
rių darbų parodą, kurioje 
dalyvavo virš 50 dalyvių 
su įvairiais savo rankdar
biais, meniniais kūriniais, 
tautiniais audiniais, dirbi- 
-niais ir kt. Ši paroda buvo 
pati didžiausia, bent kada 
lietuvių suruošta Sydnėju- 
je ir ji turėjo labai didelį 
pasisekimą.

♦♦♦

Vienas iš didžiausių kul
tūrinių variklių Melbour- 
ne yra Albertas Šeikis. Kiek 
vienas didesnis meninis ar 
kultūrinis parengimas neap
sieina be šio, gražios išvaiz
dos, pilno energijos barz
doto melbourniškio. Jis ir 
paskaitininkas, jis ir scenos 
veikėjas, koordinatorius, jis 
ir laikraštininkas, režisie
rius ir dar daug kas, kur tik 
yra reikalinga jo pagalba. 
Gera savo pagelbininkę turi 
jis ir svo žmoną Emiliją, 
dažnai pasirodančią scenoje 
su dailiojo žodžio skaitymu 
ir kt. Tikėkimės, kad ir atei
tyje p. Šeikių šeima nepa
vargs ir Melbourno, o gal 
kartais ir kitus Australijos 
lietuvius, džiugins savo me
niniais parengimais.

WANTED AT ONCE 
SKILLED 

MACHINISTS 
Experienced on Horizontai & Vertiesi 
Milling Machines. Mušt have experi- 
ence in sel up and operations from 
blue prints.
Steady work. 56 hour week.
FLEX MANUFAiCTURING Ine.

313-892-6555
(50'56)

APPLIANCE TECHNICIAN
LARGE 1NDEPENDENT dealcr needs 
experienced white good s šerviceman. 
Prefer Frigidare and Maytag exper- 
ence. Suburban area. Excellent salary 
based on experience and ability. free 
hospltalization and uniforma. Call 
Bill Ward at 404-482-6677 or after 6, 
404-466-8133. (52'58)

HOUSEKEEPER
Full time experienced in Hospital or 
Motei preferred. excellent benefits in- 
cluding Major Medical.

MILFORD HEIGHTS 
NURSING HOME 

195 PLATT ST. 
MILFORD. CONN.

203-878-5958 
________________ _____________ (52'58)

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: MULTLC1RCUITS. INC
50 Harrison .St. 
Manchester. Conn.

(203) 646-3800
(52-61)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai*. J. JANUŠAIT1S ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Jaunimo lituanistinės savaitės, įvykusios netoli Clevelando Beaumonto stovykla
vietėje liepos 13-21 d.d., dalyviai su lektoriais ir svečiais. J. Garlos nuotrauka

laiškai Dirvai
Dėl "prokurorų”

Skaitytojus pasiekė LB 
leidžiamas ‘Pasaulio Lie
tuvis’, birželio mėn. laida. 
Šiame numeryje padėtas B. 
Nainio straipsnis “Dėl mūsų 
‘prokurorų’.”. Straipsnis bū
dingas mūsų nuotaikoms, 
palinkimu žaisti naivuoliais 
ir tam tikra retorine machi
nacija priešingos nuomonės 
asmenis pravardžiuoti pro
kurorais kabutėse. Mielai 
aš nesivelčiau į dispu
tus, ar kitos nuomonės pa
reiškimus, nes tai tikrai ne- 
naudings laiko aikvojimas. 
Gal būt patogiau būtų reak
ciją į B. Nainio raštą nu
siųsti ‘Pasaulio Lietuvio’ 
redakcijai? Bet laikraštis tas 
pasirodo retai, o į B. Nainio 
klausimą, tiktai vieną iš dau
gelio jo paspęstų, atsakyti 
naudinga ne jam apšviesti, 
bet klaidinamus žmones įspė 
ti.

B. Nainys, tarp kitų klau
simų savo ‘prokurorams’, 
klausia: “sunku suvokti, kas 
tas ‘bendradarbiautojas’ ir 
ką reiškia ‘bendradarbiauti 
su okupantu”. Ir B. Nainys 
sugestyviai lygina ‘prokuro
rus’ su bolševikais, kurie 
prasimanė žmonėms įvairių 
kaltinimo terminų. Lyginti 
tų ‘prokurorų’ su bolševi
kais netinka. Jie nėra 
menkesni lietuviai patriotai 
už patį p. B. Nainį. Jie turi 
teisę galvoti taip, kaip jiems 
atrodo teisingiausia. Bend
radarbiavimo sąvoka labai 
plati, ji išsiskleidžia į dau
gelį sferų ir turi įvairiau
sias įtampas. Todėl, paimki
me, pačią nesudėtingiausią 
bendradarbiavimo su oku
pantu formą: okupanto pa
reigūnų parengtų renginių 
rėmimas. Tai tiĮ nelemtų 
koncertų lankymo atrūgos. 
Juk tuos koncertus rengė 
sovietiniai pareigūnai. Tad 
toks koncertas, kas ten sce
noje besirodytų, yra sovietų 
pareigūnų biznis. Dalyvavi
mas tokiame biznyje yra 
bendradarbiavimas su oku
pantu.

Ir dar daugiau. Sovietinio 
koncerto nepiketavimas yra 
ir bus lietuviškų patriotinių 
interesų išdavimas. Jeigu 
LB koks padalinys nekvie
tė lietuvių sovietinio biznio 
koncertą piketuoti toks pada 
linys išdavė lietuvių patrio
tinius interesus. Nebuvo iš
naudota tinkama piketui pro
ga-

Jeigu ir dar P.B. Nainiui

Sovietinio melo eskizai
Šaunus ir galingas yra so

vietinės biurokratijos viršū
nėse lenininęs premijos lai
mėtojas poetas Eduardas 
Mieželaitis. Visi gerai žino, 
kad vyras gerai imituoda
mas V. Majakovskio manie
rą, parašė poemą ‘Žmogus’. 
Tai buvo ne šiaip sau žmoge
lis, koks kolūkietis, koks lie
tuvis kankinys prie Vorku
tos. E. Mieželaičio Žmogus’ 
•buvo komunistas. Pas V. 
Majakovskį sovietinis pilie
tis rodo sovietinį pasą ir di
džiuojasi “Aš sovietinės že
mės pilietis”.

Suprantama, tada jam ga
lėjo atsakyti koks ameriko
nas: “o aš visą amželį be 
paso gyvenu, ir niekas ma
nęs už identifikacijos doku
mento neturėjimą džėlon 
neįkišo! Tuo aš didžiuojuo
si!”.

Sovietinis žmogus suside
da iš dviejų pusių: dvasia ir 
pasas. Kada V. Majakovs- 
kis į dangų kėlė sovietinį 
pasą, jis nė nežinojo, kad ga
lima ant žemės ir be paso 
gyventi. Jis nežinojo, kad 
be pasų žmonės gyvena lais
voje visuomenėje. Todėl V. 
Majakovskis žiauriai sukly
do, paliko istorijai savo igno- 
rancijos paminklą.

Pėmęs savo ‘Žmogų’ vflsų 
žmonijos istorijos herojų re
prezentantu, mūsų Eduar
das persistengė. Jis pavadi
no tą žmogų lenininės par
tijos nariu. O ar mes, išei
viai, ne žmonės, komparti- 
jon neįsirašę? O kaip su tais, 

neaišku, galėtų pasiteirau
ti ‘bendradarbiavimo’ sąvo
kos išsiaiškinimo pas žy
dus. Jie masiniai piketuoja 
sovietinius renginius, nors 
gastroliuojančioje trupėje 
būtų ir perpus žydų. Ar tai 
vis dėl meno supratimo sto
kos, dėl karštakošiškumo? 
Visai ne. Tais pikėtais žydai 
kovoja dėl savo tautos inte
resų ir rodo sovietinės bau
džiavos faktus. Kodėl lietu
viai turi kitaip elgtis? Jei
gu vis nesuvoki ‘bendradar
biavimo su okupantu’ sąvo
kos, paskambink kokiam 
kaimynui žydui. Sužinosi.

V. Matukas

senais koinpartiečiais, kurie 
Stalino metais, kada mūsų 
Eduardas dar be kelnių laks
tė, buvo Čekos rūsyse, pagal 
A. Solžęnicino knygą, pen
kiasdešimt penkiais tortū- 
rų būdais kankinami? Vėliau 
jiems grūdo kulką pakaušin. 
Jų partinių bilietų datos sie
kė 1904 metus. Ar juos 
įjungia į savo ‘Žmogaus* 
kompoziciją lenininės premi
jos lauretas? Ne. Ir čia yra 
natūrali persistengimo klai
da.

Bet Eduardas mėgsta 
klaidinti, susimaišyti istori
jos faktuose, kas atrodo ap
simelavimu. Štai ‘Pergalė
je’, 1974 m. Nr. 4, matyt ba
landinės nuotaikos pagau

tas, poetas rašo labai proziš
kus atsiminimus ‘Kauno es
kizai*. Jis gardžiai pasigi
ria: “Aš priklausau tai dar 
laimingai kartai, kuriai už 
Vladimiro Lenino veikalų 
skaitymą arba platinimą 
grėsdavo kalėjimas”.

Pirmas nustebimas - ko
dėl ta karta laiminga, ku
riai už Lenino raštų skaity
mą gresia kalėjimas? Kiek
viena karta, kuriai draudžia
ma skaityti ką tiktai nori, 
nelaiminga. Pavyzdžiui da
bartinė lietuvių karta ok. 
Lietuvoje labai nelaiminga, 
nes negali ... prenumeruo
tis ... pav. Dirvos. Argi E. 
Mieželaitis nori pareikšti, 
kad tokia karta laiminga, ku
riai iš viso Leninas ir jo 
šventieji nė galvoj? Šia pras-

(Nukelta į 3 psl.)
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Kl TURĖTUME
Liepos 3 d. Maskvoje, 

prie vieno stalo susėdo JAV 
prezidentas R.M. Nixonas 
ir Centrinio kompartijos ko
miteto generalinis sekreto
rius L. Brežnevas. Jie pasi
rašė pasikeitimo nuomo
nėmis komunikatą. Dabar tą 
komunikatą sovietų spauda 
naudoja, kaip įrodymą -- ka
pitalistiniai kraštai turėję 
nutraukti ‘šaltą karą’ ries 
SSSR! Matai, stambiausiojo 
kapitalistinio krašto repre
zentantas atskubėjo Mask
von ir, sovietų iniciatyvos 
bei galios priverstas, sėdo, 
prie derybų stalo.

Komunikatas yra penkių 
dalių: Pažanga, gerinant Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos 
santykius; Tolesnis strategi
nės ginkluotės apribojimas 
ir kiti nusiginklavimo klausi
mai; Pažanga, sprendžiant 
tarptautines problemas; Pre 
kybiniai ir ekonominiai san
tykiai; Pažanga kitose dvi
šalių santykių srityse.

Amerikos spauda kažin 
kaip, gana lengvabūdiškai 
praeina pro daugelį įtartinų, 
dviprasmiškų to komunikato 
paragrafų. Po labai santū
riais išsireiškimais slypi 
įtartina kai kurių užtikrini
mų prasmė. Šie užtikrini
mai visad gali būti aiškinami 
sovietų siekiams palankia 
prasme. Pav. “šalys pabrė
žia, kad 1971 m. rugsėjo 3 d. 
keturšalis susitarimas turi 
toliau vaidinti lemiamą vaid
menį, užtikrinant stabilumą 
ir įtempimo mažinimą Euro
poje. Visų šalių griežta ir 
nuoseklų šio susitarimo vyk
dymą TSRS ir JAV laiko bū
tina sąlyga savitarpio pasi
tikėjimui ir stabilumui Euro
pos centre palaikyti ir 
stiprinti.”.

Kaip matyti, pasitarimų 
tekstas drąsiai vadinamas 
‘susitarimu'. Pagal tą susita
rimą, ‘stabilumo dėlei’ Euro
pos centre palaikytinas ir 
status quo, esanti groboniš- 
ka tvarka, Europos centro 
valstybių plėšikiškas suso- 
vietinimas, Varšuvos pakto 
neliečiamumas, L. Brežnevo 
doktrinos (teisės malšinti tų 
kraštų priešsovietinius suki
limus) teisė. Šis paragrafas, 
netiesiogiai paliečia ir Rytų 
Europą. Dar daugiau -- apie 
Rytų Europą nė nesitarta, 
nes tai jau, seka išvada, yra 
stabilizuotų sienų teritorija!

Šis Komunikato punktas 
verčia mus susirūpinti, tei
rautis iš naujo - kokią pozi
ciją turi Pabaltijo okupacijos 
klausimas washingtoninių 
meistrų smegenyse po š.m. 
liepos 3 d. Komunikato pa
sirašymo medaus mėnesio?

Jeigu mums nerūpi "Ty
rimai, skirti dirbtinės šir
dies problemai”, mums labai 
rūpi Kultūrinių mainų melo
dijos, kurios Komunikate su
trauktos netgi į specialią 
pastraipą. Ta pastraipa 
skamba taip:

“Turėdamos galvoje kul
tūrinių mainų kaip priemo
nės savitarpio susipratimui 
gerinti svarbą, šalys pareiš
kė pasitenkinimą tuo, kad 
TSRS Kultūros ministerija 
ir Newyorko Metropolitan 
muziejus susitarė pasikeisti 
didelėmis meno kūrinių ko
lekcijomis. Šis pasikeitimas

PASTEBĖTI?
kolekcijomis įvyks sutinka
mai 1973 m. birželio 19 d. 
pasirašytu bendru susitari
mu dėl kontaktų, mainų ir 
bendradarbiavimo, pagal 
kurį remti abiejų šalių mu
ziejų pasikeitimus parodo
mis.”

Šis griozdiškas tekstas nė
ra taip jau nekaltutis, apie 
muziejus. Tai yra naujas 
1973 metų sutarties dėl kul
tūrinių mainų pašildymas. 
Tai yra pasirengimas ata
kuoti amerikietišką sceną 
sovietinėmis meno pajėgo
mis su tikslu sukelti simpati
jų “laimingam sovietiniam 
gyvenimui”. Juk jam, to
kiam geram menui ir moks
lui, sudavė smūgį žydų emi
gracijos šurmuliai ir A. Sol- 
ženicino ištrėmimas. Savai
me aišku, kad to paragra
fo ženkle ir į lietuvišką 
išeiviją pūstelės koncertų 
bei gastrolių alasas.

Dar įdomesnis (ir grąsus) 
ir Naujųjų konsulatų įkūri
mo paragrafas. Komunika
tas čiulba: “Atsižvelgdamos 
į tai, kad TSRS ir JAV ry
šiai intensyviai plečiami ir 
svarbu toliau plėsti konsuli
nius santykius, remiantis 
Tarybų Sąjungos ir Ameri
kos konsuline konvencija, 
norėdamos paremti preky
bą, turizmą ir bendradar
biavimą įvairiose srityse, 
šalys susitarė įsteigti papil
domus generalinius konsula
tus dviejuose trijuose kiek
vienos šalies miestuose. 
Žengiant pirmąjį žingsnį, iš 
principo susitarta vienu me
tu įsteigti TSRS generali
nį konsulatą New Yorke ir 
JAV generalinį konsulatą 
Kijeve. Derybos, siekiant 
realizuoti šį susitarimą 
įvyks artimiausiu laiku”.

Mes gerai atsimename, 
kad JAV generaliniskonsu- 
las Leningrade Gary L. 
Mattews, pernai, spalio 
mėn. pasitaikinęs JAV kon
sulą Maskvoje, Steven E. 
Steiner, neaiškiais, būk tai 
turistiniais tikslais, landžio
jo Vilniuje! Jie užsibuvo ten 
tris dienas, sovietų spaudai 
besidžiaugiant jų ‘oficialiu 
vizitu’. Į tą neleistiną JAV 
konsuliarinio korpuso parei
gūnų elgesį Washingtono 
dementavimo nebuvo! Da
bar mes nežinome, ar steigs 
slaptoji diplomatija tretįjį 
ar kelintą dar, JAV konsu
latą Vilniuje?

Mūsų veiksniai neprivalė
tų to pavojaus pramiegoti, 
dėl tarpusaviu savo kanona
dų apkurtę.

Sovietinio 
melo...

(Atkelta iš 2 psl.) 
me jis teisus. Yra įdomes
nių ir žmogaus kultūrėji- 
mui naudingesnių knygų už 
V. Lenino ‘šventraštį’.

E. Mieželaitis žiauriai klai
dina, sakydamas kad jo kar
tos žmonėms už Lenino raš
tų skaitymą grėsė kalėji
mas. Poetas gimė 1919 me
tais, tad 1933-39 metais jis 
jau buvo vyras po ūsais, kad 
galėtų ir V. Lenino knygu
tes pavartyti. Ir jis galėjo 
tas knygutes pirktis, skai-

DVIGUBA DR. JONO BALIU SUKAKTIS
ALEKSAS LAIKUNAS

paruošti, svariai argumen
tuoti, tiesūs, aiškūs, dauge
lio skaitytojų lengvai supran
tami. Jie laukiami ir šiltai 
priimami, kadangi autorius 
visuomet reiškia savo pasto
vų tautinį sąmoningumą, 
kondensuotai išdėstydamas 
tai, ką daugelis skaitytojų 
savo sąmonėja jaučia, tik ne
moka ar neįstengia taip 
glaustai ir tiksliai išsireikš
ti.

Mokslinis studijų ir pub
licistinis spaudos darbas, o 
taip pat visuomeninis bei 
kultūrinis gyvenimas am
žiaus teiktino poilsio nepri
pažįsta. Todėl ir mūsų su
kaktuvininkas dr. Jonas Ba
lys iš jo nė neketina poilsin 
trauktis. Tatai tuo labiau 
džiuginantis dalykas, kadan-

Dr. Jonas Balys savo darbovietėje, Kongreso Biblio
tekoje Washingtone.

Pasiekti savo amžiaus še
šiasdešimt penkeris me
tus amerikiniame gyvenime 
yra reikšmingas asmeninis 
įvykis. Pagal veikiančius 
įstatymus, jį pasiekęs žmo
gus gali iš įprasto kasdienį 
pragyvenimą užtikrinančio 
darbo pasitraukti ir, gauda
mas valstybinę pensiją, visiš 
kai atsidėti savo ir šeimos 
gyvenimui, užtarnautam po
ilsiui. Daugelis tuo pasi
naudoja ir ima nerūpesitin- 
gai leisti dienas. Tokio am
žiaus šiomis dienomis susi
laukė dr. Jonas Balys, žurna 
lo Naujoji Viltis vyr. redak
torius, pasisakąs aktualiais 
politiniais, visuomeniniais ir 
kultūriniais klausimais. Jo 
straipsniai, kaip taisyklė, 
visuomet giliai apmąstytai

tyti, nešioti portfelyje ar po 
pažastimi laisvai ir netruk
domai. Jis pasiekė Komodai
tės melus. Ši skelbė tokį 
pat melą. E. Mieželaitis ga
lėjo matyti, kad jo brendi
mo metais Lietuvoje jau 
siautėjo kontraversiškoji 
“SSSR kultūrai pažinti drau
gija”. Buvo rengiamos "kul
tūrinės sovietinės knygos 
parodos”, kur stendų centre 
stovėjo Lenino ir Stalino 
knygos. Pačiame Laisvės 
Alėjos centre buvo sovieti
nių knygų knygynas, vardu 
‘Knyga’, čia, vitrinose, nuo
latos kvietė pirkėją Lenino, 
Stalino raštų leidiniai. Čia 
buvo galima gauti viską, ką 
Maskvos leidyklos leido. Ru
siškai kalbantieji žydeliai 
gausiai rėmė knygyną savo 
litais ir savo pirkiniais. Pre
zidento gatvėje buvo kitas 
stambus Ptašeko knygynas. 
Jame buvo gausu bet kurios 
Maskvinės makulatūros. Bol
ševikinių leidinių buvo daug 
Universiteto bibliotekoje. 
Atviras, visiems prieinamas 
stendas buvo “Bolšaja so- 
vietskaja enciklopedija”! 
Prie jo nuolatos būriavosi 
rusiškai skaitą žydeliai -- 
studentai ir šiaip, iš gat
vės. Niekas nesidomėjo, 
kas ten tą “Bolšąją Enci
klopediją” vartalioja. Kad 
tiktai kokio tomo nepavog
tų!

Tad poeto E. Mieželaičio 
kategoriškas tvirtinimas, ad
“už Lenino veikalų skaity
mą grėsdavo kalėjimas”, 
yra įžūlūs melas. Ir koks gi 
jis buvo komjaunuolis, jei
gu tada nežinojo, kur ‘ant ša- 
ro’ galima skaityti Lenino 
raštus iki raibulio akyse?

Išvada - tos ‘laimingos’ 
kartos metais E. Mieželai
tis nesirūpino Lenino raštų 
pažinimu, nesiekė tų raštų, 
galbūt dar nebuvo fusiškai- 
pakankamai pramokęs?

Tad ‘Kauno etiudai’ iš pir
mo sakinio atrodo ‘melo es
kizais’. Sukelia didelį nepa
sitikėjimą ir tolesnis jo dės
tymas. Gaila, kad nerašo 
poetas teisybės.

Č. K-nas

gi jam tolygiai pasiruošusių 
ir atsidėjusių asmenų mū
sų gyvenime, atvirai pripa
žinkime, tėra labai nedaug, 
o jaunesnės kartos prieaug
lis neturi nė sąlygų išaugti 
pilnutinėmis asmenybėmis, 
kaip nepriklausomosios Lie
tuvos mokykla paruošė ir 
daugelis užsienio universi
tetų subrandino, net į tarp
tautinę mokslininkų šeimą 
iškėlė mūsų sukaktuvininką 
dr. Joną Balį. 

Jeigu šiandien jį laikome 
dvigubu sukaktuvininku, 
yra tai tik dėl to, kad jis 
mūsų spaudoje aktyviai reiš
kiasi nuo pat savo ankstyvos 
jaunystės. Neturiu duome
nų, kada jis pradėjo pirmuo
sius savo bandymus spaus
dinti ano meto Lietuvos pe
riodinėje spaudoje. Žinau tik 
tiek, kad 1929 m., būdami 
Šiaulių mokytojų seminari
jos baigiamojo kurso moks
leiviai ir lietuvių tautinės 
moksleivijos Jaunosios Lie
tuvos draugovės nariai, pe
riodiškai sulaukdavome 
mėnesinį moksleivių Jau- 
nosios Lietuvos žurnalą, ku
rio redaktoriumi pasirašinė
jo pradžioje Vincas Vileišis, 
o nuo rudens jau Jonas Ba
lys. Jo redaguoti dešimt nu
merių buvo įdomūs, įvairūs, 
ideologiškai stiprūs ir moks
leivių labai mėgiami. Semi
narijoje ir gretimoje gimna
zijoje to žurnalo pasklisda
vo kas mėnesį kelis kart

Dr. Jonas Balys su žmona Elena (1973 m.)

daugiau, negu draugovė tu
rėjo oficialiųjų narių, nors 
tatai tebuvo tik dvidešimt
mečio redaktoriaus pirmieji 
savarankaus žurnalistikos 
darbo žingsniai. Jautėme 
ir kalbėjome, kad redakto
riaus, kuris tuo metu buvo 
Vytauto Didžiojo universi
teto trečiojo kurso studen
tas, humanitaras, laukia di
delė ateitis. Ir šiandien, pa
brėždami tuometinio stud. 
Jono Balio spaudos darbo 
keturiasdešimt penkerių 
metų sukaktį, galima kartu 
pastebėti, kad anie mūsų 
samprotavimai visiškai pa
sitvirtino.

Dr. Jonas Balys yra tauti
nės ideologijos žmogus, 
Korp! Neo-Lithuania filiste
ris. Todėl visiškai natūra
lu, kad didžioji jo straips
nių ir studijų dalis buvo 
per keturiasdešimt penkeris 
metus skelbta tautinės sro
vės spaudoje. Bet šiandien 
tikrai neįmanoma išvardin
ti visus laikraščius ir žurna
lus, kuriuose mūsų sukak
tuvininkas yra bendradarbia 
vęs ir kuriais slapyvar
džiais, be savo tikrosios pa
vardės, pasirašinėjąs. Jis 
tikrai nevengė ir kitos ide

ologijos spaudos. Neveltui 
savo skaitytojams jį šiltai 
pristatė Draugas ir Aidai, 
kada dr. Jonas Balys jau šia
me krašte šventė savo ke
turiasdešimt metų amžiaus 
sukaktį.

Šiuo metu, be savo moks
linio ir tiesioginės tarnybos 
darbo, dr. Jonas Balys re
daguoja politikos ir kul
tūros žurnalą Naujoji Vil
tis, būdamas jo vyr. redak
toriumi ir ruošdamas sep- 
tinąjį to žurnalo numerį 
spaudai.

Aukštaitija 
mūsų tautai 
Žmonių. Jų 
ryškią vietą turime skirti ir 
dr. Jonui Baliui. Trumpai 
perbėkime jo biografinius 
duomenis.

Jis gimė 1909 m. liepos 
2. Panevėžio apskr. Kupiš
kio valsčiaus Kransavos 
vienkiemy, ūkininkų šei-

yra davusi 
daug didelių 
tarpe labai

Sukaktuvininko dr. Jono 
Balio motina, mokėjusi labai 
daug liaudies dainų, kurias 
jis užrašinėdamas susidomė
jo ir pasirinko etnografijos 
ir folkloro studijas.

Dr. Jono Balio Ex Libris, 
darytas dail. A. Tamošaičio. 

moję. Didelės įtakos jo 
būdui ir būsimai mokslinei 
veiklai turėjo jo motina, mo
kėjusi labai daug liaudies 
dainų, kurias užrašinėdamas 
jis susidomėjo ir pasirinko 
etnografijos ir folkloro stu
dijas, ilganiui pasiekęs šio
se srityse tarptautinio moks 
lininko pripažinimą 
liniuko pripažinimą plačiai 
už savo gimtosios Lietuvos 
sienų.

1924 m. baigė Kupiškio 
vidurinę mokyklą, po ketve- 
rių metų Panevėžio moky
tojų seminariją. Studijavo 
Kauno, Graco ir Vienos uni
versitetuose. Pastarajame 
1933 m. įsigijo daktaro laips
nį ir grįžęs Kaunan, 1933- 
35 m. Vytauto Didžiojo uni
versitete buvo etnikos ka
tedros vyr. asistentu. 1935- 
1944 m. Lietuvių Tautosa
kos Archyvo vedėjas. 1942- 
1944 m. Vilniaus universi
teto tautotyros katedros ve
dėjas ir docentas. 1944-1945 
m. Freiburge Vokietijos 
liaudies dainų archyvo asis
tentas. 1946-1948 m. Pabal
tijo universitete Pinneber- 
ge prie Hamburgo ekstra 
ordinarinis profesorius, vo
kiečių kalba skaitęs paskai
tas apie Europos tautų etno
grafiją. 1948-1952 m. In
dianos universitete instruk
torius. Nuo 1952 m. apsigy
venęs Washingtone, D.C., 
trejis metus dirbo Arctic 
Institute of North Ameri- 
ca prie bibliografinio pro
jekto, kaip antropoligijos 
tyrimo analizuotojas. Nuo 
1956 m. dirba JAV Kongre
so bibliotekoje, kiek galėda
mas stengdamasis padėti 
Pabaltijo reikalams. Vienas 
oficialiųjų jo dabartinės tar
nybos titulų yra Baltic Area 
Specialist. Čia pirmoje eilė
je pabrėžtina, kad dr. J. 
Balio pastangomis buvo su
rasti ir paskelbti slaptieji 
nacių-sovietų dokumentai, 
liečią Pabaltijo valstybių 
okupaciją.

“Kaip atsidūriau Ameri
koje, - pasakoja dr. J. Ba
lys, - tai visa istorija. Vie
name tarptautiniame kon
grese Edinburghe (Škotijoj) 
rodos, 1937 m. susipažinau 
su garsiu amerikiečių folklo
rininku prof. Stith Thompso- 
nu. Su juo susirašinėjau. 
Kai atsidūriau Vokietijoje, 
vėl pradėjau susirašinėti. 
Jis tada buvo Indianos Uni
versitete dekanas. Tai jis ir 
pasirūpino, kad Indianos 
valst. universitetas pasi
kvietė mane iš Vokietijos ir 
aš tapau Thompsono asis
tentu. Amerikoje atsidūriau 
jau 1948 m. spalio mėn. In
dianoj praleidau ketveris 
metus. Padėjau paruošti 
spaudai antrą leidimą 
Thompsono kapitalinio vei
kalo “Motif-Index of Folk 
Literature” (6 tomai) ir bu
vau ‘bendraautoris’ kito 
veikalo, "The Orai Talės 
of India” (išsp. 1958). Be to, 
paruošiau plačius straips
nius anglų kalba apie lietu
vių, latvių, estų ir suo
mių tautosaką ir mitologi
ją "Funk & Wagnalls Dic- 
tionary of Folklore, Mytho- 
logy and Legend" (2 t., New 
York 1949-50). Be to, India
nos U-te skaičiau kursus 
apie Baltijos tautų liaudies 
kultūrą - ir rusų folklorą. 
Visokiais darbais buvau la
bai apkrautas, tačiau dar In-

(Nukelta į 4 psl.)
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Dr. J. Balys Atėnų Akropolyje

Ne pirmą kartą vakariečiai traukia sovietus iš bėdos...

SPEKTAKLIS JALTOS ŽENKLE

Iim?

DR. JONAS BALYS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

dianoj būdamas pradėjau 
leisti “Lietuvių Tautosakos 
Lobynų”.

Kaip mokslininkas, dr. J. 
Balys yra narys šių pasauli
nio garso institucijų: Aca- 
demie internationale dės 
sciences et dės lettres, Pa
ris; International Society of 
Ethnology and Folklore, Pa
ris; International Society for 
Folk-Narrative Research, 
Goettingen; Baltisches For- 
schungsinstitut, Bonn. Jo 
biografijas galima rasti, be 
kitų, ir šiuose leidiniuo
se: International Directo- 
ry of Anthropologists; A. 
Biographical Directory of 
Librarians in the Field of 
Slavic and East Europoean 
Studies.

Gausus redaguotų ar su
kurtų mokslinių studijų bei 
veikalų sąrašas daugiau ne
gu kas kita pavaizduoja dr. 
Jono Balio įnašą mūsų tau
tosakai, etnografijai ir aps
kritai lituanistikai. 1935- 
1940 redagavo Tautosakos 
Darbus. Jo per eilę metų iš
spausdinta: Lietuvių pasa
kojamosios tautosakos mo
tyvų katalogas, 1935; Tau
tosakos rinkėjo vadovas, 
1936 ir 1940; Lietuvių są
mojis, 1937; Perkūnas lietu
vių liaudies tikėjimuose 
1937; Vilniaus krašto lietu
vių tautosaka, 1938; Lietu
vių liaudies baladės, 1938; 
Gero ir pikto kova lietuvių 
liaudies tradicijose, 1938; 
Griaustinis ir velnias Bal
toskandijos kraštų tautosa
koje, 1939; Klaipėdiškių lie
tuvių tautosaka, 1940; Šim
tas liaudies baladžių 1941; 
Litauische Hochzeitsge- 
braueche, 1946; Lietuvių 
tautosakos skaitymai, 1948; 
Istoriniai padavimai, 1949; 
Tautosaka apie dangų, 1951; 
Dvasios ir žmonės, 1951; 
Liaudies magija ir medicina, 
1951; Lietuviškos pasakos, 
1951; Lietuvių tautosakos 
lobynas, 1952; Parallels and

pasirinkimas
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lietuvį kailininkq 
Chicagoje
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Differences in Lithuanian 
and Latvian Mythology, 
1953; įsteigė ir suredagavo 
pirmuosius du Lituanistikos 
Darbų tomus, 1966 ir 1969.

Etnikos klausimais jis 
bendradarbiavo Eranos, 
1935; Vaire, 1938; Actą 
Ethnologica, 1938; Scholar, 
1947; Schweiz. Archiv. for 
Volkskunde, 1948; Folk-Liv, 
1948; Dictionary of Folklo
re, Mythology and Legend, 
1949-1950; Lietuviškojoje 
Enciklopedijoje < Kaune). 
JAV išleistoje Lietuvių En
ciklopedijoje dr. J. Balys 
buvo tautosakos-tautotyros 
skyriaus redaktorius. Pas
kutiniais metais jis įvairiuo
se žurnaluose paskelbė visų 
trijų Pabaltijo tautų (lietu
vių, latvių ir estų) biblio
grafijų bibliografijas, kurios 
planuojamos išleisti atski
ra knyga, ir turi beveik 
paruoštą spaudai Lietu
vių liaudies dainų Ameriko
je II tomą (pirmasis išėjo 
Bostone 1958 m.).

Dr. Jonas Balys yra dide
lis kelionių mėgėjas. Išvaži- 
nėjąs didžiąją JAV dalį, 
kai tik suranda laisveles- 
nę progą, jis pasiekia įdo
mesnes istorines bei etno- 
frafines užjūrio šalis, Kari
bų jūros salose ir vakarinė
je bei pietinėje Europoje, 
jis buvojo kelis kartus. Iš 
tokių kelionių grįžęs, jis jau
čiasi pailsėjęs ir kupinas 
naujų užsimojimų.

Sveikindami mieląjį su
kaktuvininką dr. Joną Balį, 
nuoširdžiai linkime jam dar 
daug metų džiaugtis sveika
ta, o neišsenkančia patva
ra reikštis mūsų spaudoje ir 
būsimoms kartoms atverti 
mūsų tautos dvasinius lo
bynus, į kuriuos jam raktą- 
suteikė nepriklausomosios 
Lietuvos mokykla.

SKAITYKITE 
IR PLATINKITE 
D I R VA

RIMAS DAIGUMASKaip atrodo, ciniškoje 
tautų likimo sprendėjų filo
sofijoje bei veikimo prakti
koje Pabaltijys? Tai tėra 
menkutė teritorinė pro
blemėlė. Nenaudinga ir kvai 
la kortų šulerių tarpe susi
mušti dėl centų, kada Visais 
tamsiais' pokeryje juda iš ki
šenės į kišenę tūkstančiai 
dolerių.

Ši alegorija tapo realybe 
jau 1941 metais gruodyje, 
kada į Maskvą atvyko Ang
lijos užsienio reikalų minist
ras, konservatorių partijos 
šulas Sir Anthony Eden. 
Nors tuo metu Sovietų 
Sąjunga merdėjo, Hitlerio 
kariauna skynė pergales, 
Stalinas įžūliai pareikalavo, 
kad pasitarimų pagrindas 
yra Edeno užtikrinimas, kad 
Didžioji karališkoji Britani
ja pripažįsta sovietinius te- ______ _____
rRoriiųs ^imėjimus, ku- tokį, atrodo rieš sovietinius 

teritorinius grobimus nu
kreiptą dokumentą?

Atlanto Charta, kuri tapo 
Jungtinių Tautų tverybos 
baze, nekalba apie tautas bei 
valstybes, netekusias savo 
laisvių bei nepriklausomy
bės prieš 1939 metų rude
nį. Bendrus, platoniškus pa
geidavimus ta Charta nu
kreipia į ateitį, ‘užmiršda
ma’ netolimą praeitį. Mūsų 
tarpe vyrauja įsitikinimas, 
kad Atlanto Charta gina mū
sų nepriklausomybines te
zes. Nevisai taip. Iki 1939 
metų nugalabytos valstybės 
neginamos to dokumento pa
ragrafų. Todėl ir M. Lit
vinovas tokį pasirašė. Kas 
išgrandė preciziją iš teksto, 
kas pavertė tą tekstą visaip 
išaiškinamu ? Savaime aiš
ku, kad tai padarė galybė, 
kurios malonaus parašo ieš
kojo Edenas Maskvoje.

Tad Churchillis viešai pa
reiškė (1942), kad Pabaltijo 
pavergimas nesuderinamas 
su Didžiosios Britanijos oru
mu. Už poros mėnesių 
(1942, kovas) Churchillis pa
keitė savo nuomonę. Priežas • 
tis? Kremliaus protestai ir 
‘politikos relaybė’. Politinė 
britų etika tapo ‘etika’.

Garsusis Nobelio taikos 
premijos laureatas, JAV 
valstybės departamento sek 
retorius Cordel Hullis buvo 
kitos nuomonės. Dar Tehe
rano konferencijos metu jis 
nesusigaudė ir praleido pro 
akis sovietams naudingas 
ateityje nuolaidas. Lyg pra
matydamas ateityje vis grą- 
siau augsiančius sovietinius 
ragus, Hullis stengėsi kaip 
nors, tiktai kaip nors, ak
centuoti Pabaltijo statusą, 
kaip karo grobį, ne legali
zuota teritorine aneksija. F. 
D.R. buvo kiek kitos nuomo
nės. Jis buvo linkęs į kom 
promisą. Tvirtina istorikas 
George von Rauch: Roose- 
veltas palaikė Churchillį (su
tikusi su okupacija) tiktai 
tada, kada buvo išderėta 
laisvos emigracijos teisė 
tiems pabaltiečiams, kurie 
nesutinką su sovietine anek
sija.

Atrodo, su šiuo tragiško 
cinizmo periodu sutampa ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos

riais Maskva disponuoja nuo 
1939 metų rudens.

Edenas atvyko sužinoti, 
ar Stalinas įsijungs į tada 
vos-ne-vos numatomų Vals
tybių sąjungų, kuriai vėliau 
užkrovė kvailokų United Na- 
tions etiketę. Stalino terori
zuojamas Edenas išsisuko 
nuo tiesioginio atsakymo: 
esą, tokiems pareiškimams 
jis neįgaliotas. Tačiau tas 
‘išsisukimas’, be atvirai tar
to ‘ne’, jau tapo puse pripa
žinimo. Jau paaiškėjo Mask
vai, kad Pabaltijys yra pasi
tarimų objektas ir nelaiko
mas sovietiniu karo gro
biu, kuris, karui pasibaigus, 
grųžintinas Pabaltijo tau
toms.

Stalinas sutiko remti 
Jungtinių Tautų projektų. 
Maskvoje buvo sudarytas 
ekspertų ir ‘specų’ sinedrijo- 
nas, kuris turėjo atrasti 
formules, naudingiausias So
vietų Sųjungai veikti Jung
tinių Tautų apimtyje. 1942 
metais į Washingtoną atvy
ko Litvinovas ir pasirašė ati
tinkamų deklaracijų. Tai jau 
buvo pusė sovietinio laimėji
mo. Po 1939 metų rudens 
savo nepriklausomybę pra
radusios valstybės deklara
cijoje nefigūravo. Atlanto 
Chartos teiginiai buvo su
triuškinti. Jungtinių Tautų 
organizacija apėmė valsty
bes, kurios suverenios ar
ba tariamai suverenios pok- 
kariniame periode. Šaltojo 
karo metu Maskvos sustip
rinta propaganda Afrikoje 
teikė vilčių sovietams įvilk
ti į Jungtinių Tautų sųstatų 
tuzinus prosovietiniai orien
tuotų Afrikos negrų valsty
bėlių. Į istorines valstybi
nes tradicijas Europoje tapo 
ne mada žiūrėti. Status quo 
Europoje palengva tapo 
įstatymu ir diktatu. Pabal
tijys pateko po to principo 
giljotina.

Tuo tarpu Churchillis, su
kūręs ‘geležinės uždangos* 
terminų, sovietų tebelaiko
mas savo priešu, vis dar ne
norėjo sutikti su žiauria 
pokarine realybe, kad Di
džioji Britanija tapo išguita 
iš didžiųjų valstybių tarpo. 
Pasaulį jau rikiavo dvi 
viršgalybės, pasidalinusios

istoriškasis apsilankymas 
pas JAV prezidentų, pareiš
kimas: kad “tuo tarpu Lie
tuvos nepriklausomybė ne
panaikinta, bet suspenduo
ta...”

Ką kitų galėtų dar mand- 
riau aptarti F.D.R. akivaiz
doje ant nosies pakibusių 
derybų dėl Lenkijos valsty
binės struktūros, dėl dalini
mosi įtakų sferomis Tolimuo 
siuose Rytuose, Balkanuose 
ir degančio Graikijos klau
simo. “Tuo tarpu” buvo ka
lambūras, tenkinąs ir savo 
sąžinę, atitinkąs slaptos dip
lomatijos ‘etikai’, raminąs ir 
savo piliečius, kilusius iš Pa

įtakų 
prisi-

visą planetą savo 
sferomis. Churchillis 
minė Atlanto Chartą, kurią ; 
jis ir F.D.R. paskelbė dar 
taip neseniai, 1941 metais 
rugpiūčio 14 d. ant banguo
jančio vandenyno. Tame pa
tetiškame pareiškime JAV ' 
ir Didžioji Britanija pasisa
kė nesieksiančios teritorinių 
laimikių, nepritarsiančios te
ritoriniam pakeitimui, jeigu 
toks neatitinka tautų laisvai < 
pareikštai valiai. Buvo ir ‘ 
daugiau perdėm humanistiš- j 
kų užtikrinimų. Šį pareiški- , 
mą pasirašė sovietų pasiun
tinys Maksimas Litvinovas 
(Meire Henoch Wallach- 
Finkelšteinas) dingęs iš so
vietinės apyvartos 1951 me- • 
tais, stalininių čistkų siau
tulyje. Kodėl gi jis pasirašė

1974 m. liepos 26 d.
baltijo ir altruistiškai besi
rūpinančius savo ‘Old Count- 
ry’ problematika.

Prieš akis buvo karas, 
Normandijos pliažų žudy
nės, Londono naikinimas V-l 
ir V-2 raketomis. Prieš akis 
buvo nebūto iki šiol kraū- 
jingumo karas, kurį pagim
dė sena ir pakvaišusi savo 
reparacijų hipertrofija Ver
salio sutartis. Pabaltijys, jo 
sąstate ir Lietuva, tebuvo 
tos nelemtos sutarties prie
deliai... Rinktiniausieji Lon
dono juvelyrai kalė auksinį 
kardą, viduramžinių kry
žiuočių kardų replikų. Tų 
kardą, vėliau, Churchillis 
nuvežė Maskvon ir iškilmin
gai įteikė maršalui Stalinui.

Pabaltijo okupacijos fak
tas kažin kaip pripuolamai, 
likiminiai-palankiai, ilgam ta 
po užkonservuotas iki finalo 
neprivestų nutylėjimų Pom
pėjoje. Ir iš tikro, Pabaltijo 
problema dabar kaip archeo
loginiai kasinėjimai: kol jos 
neieško, ji akių nesvilina; 
kai pakasinėja tarptauti
nių politinių niekšybių griu
vėsiuose - Pabaltijo okupa
cija stebina savo išsilaisvi
nimo tiesa. Toks yra dabar 
kiekvieno doresnio politiko 
nusiteikimas.

(Bus daugiau)
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health institutions in Delawt*re Val- 
ley. F.xceJlent fringe benefits. Call 215- 
EV 7-4510. (53-57)

i

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti k*' 
lietuviškai.

7'/2%
6%%
6-*/, %

UŽ CERTIF1KATUS MOKAME:
— 4 metų su $10,000, minimum.
— 30 mėn. su $1,000, minimum.
— 1 metų su $1,000, minimum.

Metaber F.S.L.LC., D.C. Equal Opportunity Lender

alnt 
thony

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

6815 SO. HESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

______________ \

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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ISTORIJŲ TEMOMIS
Vaikams nereikia istorijų. Vaikams užtenka pasakų. 

Suaugusieji mėgsta istorijas. Čia tau vyras per naktį 
užsibūna ‘posėdžiuose’. Ten tau žmonelė pernuogai pra
dėjo laisvintis iš švento šeimos rato. Kas draugiška
me pobūvėlyje, piknikėlyje ar po patriotinio susirinki
mo nepastatys ausų, nugirdęs diskusijas apie tokias 
istorijas?

Esama ir stambesnio kalibro istorijų: ana va -- Lietu
vių Fondo Tarybos ir Valdybos istorija. Šios Šlovingos 
įstaigos pasamdė Davidų Fainhauzą parašyti Lietuvos 
istorijų.

Anuo metu rusai įsivėlė į istorijų, pakvietę variagus 
kurti Rusijos istorijų. Paprašė rusai variagų: “At
eikite, susimildami, pas mus kunigaikštauti, mus val
dyti”. Dabar lietuviai istorikai paprašė: Davidai, susimil
damas, parašyk tu mums mūsų istorijų”.

Iš tikro, istorija mums, žūt būt reikalinga. Turime dr. 
V. Sruogienės 700 puslapių Lietuvos istorijų, L. Enci
klopedijos XV tomo 400 puslapius, skirtus Lietuvos is
torijai. Bet istorijų istorija visad tvirtina, kad istorijų 
niekad nebus perdaug. Lietuvių Fondas įrodo, kad 
istorijų sukurti nėra sunku. Reikia tam mažos sąly
gos - atliekamų pinigų. Kam sukti galvų su mūsų poli
tinių problemų veikalais angliškai? Žurnalistai skiria pre
mijas laiškų rašytojams. Išleisdinkim veikalų apie Lenki
jos - Lietuvos bajorų seimelius lietuviškai! Štai kur 
dienos aktualybė, įrankis kautis dėl brangios Tėvynės 
laisvės!...

Lengva įsivelti į istorijų. Ir kodėl Lietuvių Fondo Ta
ryba ir Valdyba neužsako kokiam istorikui iš Sudano ar 
Singapūro parašyti aktualių “Lietuvių Fondo Tarybos 
ir Valdybos istorijų”? Juk kiekvienas kitatautis, net su- 
danietis ar singapūrietis, parašys tokių istorijų už ameri
kiečių dolerį, kad ir kaip infliacijos apgraužtų.

Su variagais rusai nepražuvo, nepražūsime ir mes, iš- 
eivėlių tauta!

Čia priėjo 
Kadžiulis 
ir tarė
-- Kodėl turime daug miš

rių santuokų? - nudejavo su
sirūpinusi moteris.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

- O gi todėl, kad išeivių 
tautos atžalėlės nesusikalba 
lietuviškai.

- Ar sėkmingai veikia 
JAV LB Garbės teismas? -
pasiteiravo bendruomenin- 
kas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

Tradicinis sutarčių 'komentavimas’

...Pasižadėjau amerikonams, kad nesprogdinsiu atomo po žeme, o kas 
uždraus pakišti A-bombą po Detentės bėgiais?...

SPAUDOS
VERPETUOSE

Bolševikai užstoja 
"Tėvų namelius”

Prasti tų vaduotojų po
pieriai, jeigu kelios nuo
traukėlės išgąsdino, kuriose 
nėra nieko, išskyrus tiesą- 
iš tarybų Lietuvos . . .

S. Katys 
Laisvė, Nr. 24

Prie šnipo J. Mikuckio 
biografijos

Poetas ir kalėjimo virši
ninkas Juozas Mikuckis nu
šovė prie "Metropolio” du
rų savo konkurentų.

E. Mieželaitis 
Pergalė, Nr. 4

Virš-anonimiškumas

Drauge (Nr. 140) buvo 
atspausdintas ilgas straips
nis antrašte "Lietuvių vie
nybę trukdo anonimiški 
skundai ir rašiniai”. Tenka 
pasakyti, kad to straipsnio 
autorius pats pasirašė ano
nimu.

A. Kelmutis 
Naujienos, Nr. 152

V. Alseika neužmiršta 
buržuazinių pavadinimų

Koncertai Vilniuje ren
giami netiktai Gorkio (buv. 
Aušros vartų) gatvėje, bet 
ir Paveikslų galerijoje 
(buv. Katedroje).

V. Alseika 
Laisvė, Nr. 23

-- Išrinko teismų tai: du 
nariai New Yorke, du na
riai Chicagoje, vienas narys 
Washingtone, vienas na
rys Bostone. Kai išpuola tei
sėjauti, sueina, pasitaria, 
čerkutę apverčia.

***

- Gerokai pabrango dabar 
statyba, - nusiskundė žmo
gelis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

- Statyti namų dar ne
sustojo. Pavyzdžiui Tėvų 
brangiems nameliams Lie
tuvių Fondas išleido dvylikų 
tūkstančių dolerių.

♦**

-- Mūsų bendruomenės 
rinkimuose dalyvavo 1% iš
eivijos, kaip mūsų tėvynėje?

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

-- Kai rinko ten į Aukš
čiausiųjų sovietinę tarybų 
ok. Lietuvoje balsavo 99, 
98%, ok. Latvijoje - 99, 
99%, ok. Estijoje - 
99,96%. Už neaktyvų balsa
vimų estai gavo velnių.

-- Kada pasibaigs ta pra
keikta detentė su sovietais? 
- suriko nekantrus patrio
tas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

- Kada žaidimas deten- 
te sovietams nebus naudin
gas.

TRADICINĖ DEGTINĖLĖ 
GENEOLOGINIAME ME
DYJE

Jų pačių akimis

Vytautai VEBLAUSKAS

Socialistinis lenktynia
vimas :

žmonėms - vandenėlis 
paskaitoje apie marksiz
mą,

sau - "Dar po vieną" 
taurelės bolševikiniam 
budrumui išlaikyti...

KOMUNIZMO STATYBOJ

Dažnas traktorius iš re
monto į namus važiuoda
mas, visas veržles pakeliui 
išbarsto.

Kvislingų organai suteikė Laisvės redaktoriui 
Antanui Bimbai “LTSR nusipelniusio žurnalisto 
garbės vardų”.

AUŠRELE LIČKUTE

ODĖ NUSIPELNIUSIAM 

PROSOVIETINIU KVISLINGŲ 

; SPAUDOS DARBUOTOJUI

Bučiuok, Antanai, Maskvos nagaikų - 
Per tų nagaikų esi ‘iškeltas’.
Dabar, pralenkęs ‘Keleivio’ Maikų, 
Galėsi juokint per ‘Laisvės’ špaltas.

Kadais giedojai, kaip Kremliaus kielė, 
Kad Adolph Hitler mums žada gėrį, 
Nes Kremliuj Stalin jam tostus kėlė, 
Už jo sveikatą šampanų gėrė.

Kadais sakei mums: nereik kolchozų! 
Juk taip Paleckis klaidino svietų.
Paskui, pakeitęs desetkų pozų, 
Jau neklaidingų skelbei sovietų.

Kadais tylėjai, kai ‘čistkos’ šaudė 
Kapsuko žmoną ir Angarietį - 
Paskui vaidindamas ‘darbo liaudį’, 
Juos puolęi šlovint, vainikų dėti.

Aure, maskvinė ten balalaika - 
Pagal tų čirpsnį partiečiai šoka.
Artraičio gėla senam ne baika - 
Bet šok kaip šokęs jiems kazačiokų.

Sovietinė pedagogika
M. Dalba Seniai visiems turėtų bū-
Valstiečių laikraštis, Nr. 63 ti žinoma, kad direktorius

jokių gairių neduoda, o apie 
pedagogų darbą sprendžia iš 
žmonos informacijų.

S. Abukas
Vilniuje pradėjo veikti vi

sokeriopi šešių savaičių kur
sai, skirti lietuviu jaunimui 
”iš kapitalistinio užsienio”.

Mano sūnus Vilnius daž
nai niūniuodavo, pamėgtų 
dainų apie žuvusį lakūnų. 
Atmintyje liko tik paski
ros eilutės: “Na parašiute 
s tovo svietų bočionok vo- 
dočki spuščiu...”

(Iš rusų kalbos: “Su parašiu
tu iš ano pasaulio aš nuleisiu 
statinaitę degtinėlės...”)

Justas Paleckis
Literatūra ir menas, Nr. 19

Lietuva pagimdė du įsta
bius valstybės vyrus -- Vy
tautų Didįjį ir Antanų 
Sniečkų.

Tarybinis Mokytojas, Nr. 99

Atskrenda buvusių Dievo paukštelių išperėlės 
į sovietinius inkilėlius...

Apie šėtono aniolėlius

Jeigu į šeimą įsimaišo šė
tono iškamša, tai atsisvei
kinkite tėveliai su sūneliais 
ir anūkėliais . . . Mieli tėve
liai, apsisaugokite "divarsi- 
nių”. Jos yra tikri "šėtono 
aniolėliai”.

Onutė
Naujienos, Nr. 145

Kur mano kelnės?

— Alio! Milicija! Vakar, 
guldamas, pasidėjau ant 
suolo kelnes. Atsibudau — 
kelnių nėra!

Atsako milicija:
— Pasiklausk žmonos, gal 

ant tvoros padžiovė.
K. Adomaitis

Valstiečių Likraštis, Nr. 15

T. Ženklys
Akiračiai, Nr. 3/57

Drausmės sargyboje

Aš nekaltas, mieli žmonės,
Už ‘Akiračių’ terliones --
Tai redaktoriai apžlibę
Tokių vaukšnoja šunybę!

(Taip pasiteisino ‘Akiračių’ buldogas dėl T. Ženklio 
“sniečkomanijos”)

Apie citatų meną

Pavojinga cituoti iš kepu
rės. Geras kunigas ir labai 
gerai žinodamas šv. Raštą, 
pasitikrina.

V. Trumpa 
Akiračiai, Nr. 3/57

KLAIDŲ POTVYNIS

Klaidų žodyne liko ir tai
sytų ir netaisytų. Jų įsiveisė 
net į klaidų atitaisymą.

Gražvydas Kirvaitis 
Kultūros barai, Nr. 1

Paskaitininkas Erodas

Ar ne Erodas yra tas Jau
nimo Namuose kultūrinia
me penktadienyje nuolat ci
garetės iš burnos nemetęs 
paskaitininkas, kada jau ir 
taip ten žmogus žmogaus 
nemato per dūmus?

J. Adomavičius, M. D. 
Naujienos, Nr. 304

Smarki sovietinė mokytoja

Mane sužalojo mokytoja 
M. V. ir piršto gale, vidinia
me krašte yra violetinės 
spalvos kraujosruva 1x0,5 
cm. dydžio:

S. Abukas
Tarybinis mokytojas, Nr. 84
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- Šie vaikučiai nulietuvėjo. Jie žaidžia amerikonišką 
žaidimą: “cops and robbers".

- Tamsta klysti. Vaikučiai žaidžia lietuvišką žaidimą: 
"altininkai ir bendruomenininkai”.

'I1 ■ 11 1,1 1

Bolševikai bijo tarpusa
vio darbininkų solidarumo. 
Toks solidarumas gali darbi
ninkus jungti, burti ir pasi
priešinti režimo įsteigtam iš
naudojimui. Todėl režimas 
rūpestingai diegia darbinin
kų tarpe tarpusavį antago
nizmų ir nepasitikėjimų vie
nas kitu. Toks darbininkų 
skaldymo metodas veikia 
dideliuose ir mažuose kolek
tyvuose. Iš senų graikiškų 
mitų žinomas skaldymo ir 
erzelio pavyzdys. Trims dei
vėms buvo įmestas obuolys 
su provokuojančia etikete 
‘gražiausiai’. Deivės susiki
virčijo: kuriai jų skirtas 
obuolys...

Tokį nesantaikos obuolį 
bolševikinis režimas įmeta 
į kiekvienų darbo kolekty
vų. Ant to bolševikinio obuo
lio etiketė: ‘darbo pirmū
nas’. Tokiam rezervuotas di
desnis atlyginimas, pašlo
vinimai, partijos respektas 
ir kitos sovietinės buities 
privilegijos. Į darbininkų 
gyvenimų grąžinama ta jų 
praeikta sistema, kurios sų
lygose darbininkas pastato
mas prieš kitų savo vis di
dinamomis darbo normomis. 
Sistema, prakaito, jėgų iš
sekimo ir išnaudojimo, kurių 
pav. Amerikoje seniai išgu
jo iš praktikos, Sovietų Sų- 
jungoje veikia didesnei dar
bo žmonių eksploatacijai pa
siekti.

Nenuostabu, kad dėl 
‘pirmūno’ ar ‘pirmūnės’ titu
lo darbininkai varžosi tarp 
savęs, nesuvokdami kad ši 
eksploatacijos sistema yra 
jų išnaudojimo sistema, ke
lias į vergijų. Režimui 
rūpi sukurti ‘pirmūnų’ gru
pę ir pagal jų išdirbio nor
mas varyti kitus darbinin
kus. Tokiai nešvankiai siste
mai esant, savaime aišku, 
ir būdai pasiekti ‘pirmūno’ 
titulų sukti ir nešvankūs.

Dar Stalinui valdant buvo 
sufabrikuota anglių kasėjo 
Stachanovo pasaka: esu, jis 
per vienų pamainų padarė 
300% normos! Iš tos pasa
kos ilgainiui išsivystė var
žybos tarp darbininkų, tarp 
darbo kolektyvų, tarp kol
chozų. ‘Pirmūno’ sistema 
pavirto vaidinimu, kur vie-

nas darbininkas varžybų 
botagu čaižo savo brolį dar
bininkų.

Štai, ‘Valstiečių laikraš
čio’ bendradarbis A. čekys 
(Nr. 69) dėsto kuriais ne
švankiais būdais gaunamas 
‘pirmūnės’ titulas. Jis rašo 
apie melžėjas. Utenos rajo
ne viena melžėja pripildavo 
į dienos primilžį slaptai at
neštų savo karvutės pienų, 
kad tiktai jos primilžis pra
lenktų kitų melžėjų primil
žio normas. Ši melžėja turė
jo sodybinį sklypelį, išlaikė 
savo karvę. Dėl ‘pirmūnės 
titulo’ masinimo ji atėmė 
savo karvės pienų nuo savo 
vaikų, pylė tų pienų į kolū
kinių karvių primilžio bido
nų, kad tiktai pralenktų 
savo bendradarbes. Antai -- 
aš moku primelžti daugiau!

Korespondentas nurodo 
kitų kovos dėl ‘pirmūnės’ 
pavyzdį. Čia melžėja “sten
gėsi kiekvienų kartų paslap
čia išsirinkti savai karvių 
grupei geresnių pašarų. Ir 
vakarais užtrukdavo, kad 
galėtų išgraibyti iš kitų 
ėdžių runkelius”.

Dar kitur - melžėja įsigi
jo kolūkio zootechniko ma
lonę. Tai melžėjai zootechni
kas “skyrė geriausias kar
ves".

Šitokiu būdu susidarė “pir 
mūnės melžėjos”. Pagal tų 
melžėjų normas, kurios bu
vo paprastas blefas, skati
no kitus .moteris dirbti, 
stengtis tiek pat išspausti 
pieno iš kolūkinių karvių. 
Moterys buvo suvaromos į 
‘gamybinius mitingus’. Čia 
jos pasirašinėjo ‘socialisti
nių lenktyniavimų’ įsiparei
gojimus. Jos žadėjosi pri- 
milžti tiek pat litrų pieno, 
kiek rodė blefo rodikliai! 
Ir jeigu šios trys blefinin- 
kės ‘demaskuotos’ šimtą ir 
tūkstančiai nedemaskuotų’ 
pirmūnų vis ir vis nešioja 
privilegijuotus ‘pirmūnų 
vardus ir pagal jų blefinius 
rodiklius žmonės verčiami 
dirbti iki jėgų išsekimo. Ko
va dėl ‘darbo pirmūno’ vai
nikų demoralizuoja žmones, 
skatina sukčiauti, ugdo stip
rų antagonizmų savitarpy- 
je. ‘Pirmūnų’ sistema gami
na blefo rodiklius.

Vilniuje smarkiai rėkia 
apie ‘darbo tematikų’ meniš
koje apybraižoje. Tam rei
kalui rašytojus grūda pro- 
vincijon susipažinti su že
mės kurmiais, su kolūkie
čiais. Iš tikrųjų, kuris iš 
komandiruotų rašytojų pa
stebės ‘kovos dėl darbo pir
mūno’ komitragedijų. ‘Vals
tiečių laikraščio’ korespon
dentas atsargiai apie tai 
pakalbėjo...

PIKTŽOLIŲ 
BEIEŠKANT

(bio)

apara-Tas biurokratijos 
tas, apsėdęs kiekvienų so
vietinės produkcijos šakų, 
visu savo ėdrumu alina so
vietinius pavaldinius. Kur 
stebėtojas mestų žilgsnį, vi
sur ant vieno dirbančiojo pe
čių sėdi keliolika dykūnų. 
Šios režimo pagimdytos

WANTED JOURNEYMEH 
or

IST CLASS SKILLED 
’ TOOL & DIE MAKERS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & olose tolerance. 
Plastics experience preferred. 
Hourly wages based upoh 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

NORWESCO, INC. 
North Oak Rd.

Plymouth, Indiana 46563 
219-936-4093

(53-57)

WANTED IST CLASS SKILLED 
HAMMER DRIVER 

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

Apply in person 
STANDARD COMPOSITE DIE

233 DUBOIS 
DETROIT. MICH. 48207 

An Equal Opportunity Employer 
(51-55)

New Yorko priešmokyklinio amžiaus vaikų darželio 
'Gintarėliai' auklėtiniai. Iš kairės: Darius Stankūnas, 
Marius Marijošius^ Antanas Kulys, Dainius Marijošius, 
Aras Ulėnas, Jonukas Tauras, Laura Bilėnaitė ir Vincas 
ir Tomas Giedraičiai. Darželio auklėtiniai renkasi kas sa
vaitę Jono ir Nijolės Ulėnų namuose, ir žaidimai vyksta 
vadovaujant muzikei Nijolei Stadalnikaitei-Ulėnienei.

V

Senosios kartos Clevelando lietuviai praeitą savaitę aplankė lietuvių kultūrinį 
darželį ir nusifotografavo prie Maironio paminklo. Lietuvių darželis, kaip ir kitų 
tautybių, smarkiai apleistas, paminklai akmenimis apdaužyti ir vargu, dėl pa
bėgėjusio rajono, kur siaučia kriminalinis elementas, bus galima tuos darželius 
atstatyti, kaip jie buvo planuojami juos steigiant. Gal vertėtų bronzinius 
paminklus, kol jie dar neišvogti, perkelti į saugesnę vietą. Nuotraukoje darželio 
lankytojai su Sadausku, vienu iš steigėjų šio darželio. V. Bacevičiaus nuotrauka

erkės parazitauja sovietinės 
santvarkos palaimoje.

‘Signalai iš vietų’ šį pa
vasarį pranešė, kad neįpras
tai užgožė laukus piktžo
lės.

Šiais metais iškilo speci
finė pasėlių priežiūra. Anks
čiau pasėta, anksčiau ir pikt
žolių sulaukta. Laisvojo ūki
ninkavimo sųlygose ūki
ninkas neprileidžia iki kata
strofiško piktožlių atželimo. 
Iš rudens laukai peraria- 
mi, Pavasariop piktožlių dai
gai sunaikinami. Tokiam dar 
bui tinka mechaniškos_ ir 
chemiškos priemonės. Ūki
ninkas gerai numano, kaip 
elgtis, kaip neleisti piktžo
lėms bujoti jo laukuose. 
Žemės ūkio kooperatyvai, 
specialios įstaigos, tuoj pat,

Hartfordo skautai, ramovėnai ir kiti dalyviai šv. 
Mišiose minint baisiojo birželio sukaktį.

Grupė Pittsburgho lietuvių birželio 1-2 d.d. lankėsi 
Daytone, O. tarptautiniame festivalyje. Ta proga daly
vavo pamaldose Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos baž
nyčioje ir nusifotografavo prie trijų kryžių. Ši grupė 
jau antrą kartą lankosi Daytone ir Pittsburgho lietuvių 
kolonijoje yra labai aktyvi. Nuotrauką atsiuntė Margie 
(Ziaukas) Turner.

Tapkite knygos 
‘TAUTINĖS MINTIES KELIU’

mecenatu ar rėmėju
■--------------------Iškirpti---------

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINEI SĄJUNGAI 
87-80 96th St.
Woodhaven, N. Y. 11421

vietoje, patalkintų į tokių 
bėdų įkliuvusiam artojui.

Laisvoje Lietuvoje nė ne
girdėta, kad gaspadoriai 
verktų dėl piktžolių. Tokios 
problemos iš viso nebūta.

Kitaip ūkiuose, kur že
mė ‘visų ir niekieno’. Kolek
tyvinis ūkininkavimas nero
do geresnės žemės priežiū
ros. Čia daug apsileidimo, 
nenoro dirbti, išsisukimų 
nuo pareigos ir darbo. Kada 
‘privatūs sklypai’ neša dide
lį derlių, kolektyvūs laukai 
tiktai botago kirčiais išsi
laiko gana prastoj formoj. 
Mat ‘privatininkų sklype
liai’ neturi piktžolių.

Pikžolėms galingai įžen
gus į sovietines žemes su
judo, sukruto visa biurokra
tinė mašinerija. Šaukiami 
posėdžiai, organizuojami se
minarai. Vėliau pradės savo 
tarpe ieškoti, kas kaltas dėl 
piktžolių invazijos?

Gegužės 29 d. Dotnuvos 
žemdirbystės institute įvy
ko “respublikinis seminaras, 
kuriame dalyvavo partijos 
rajonų komitetų sekretoriai, 
rajonų vykdomųjų komite
tų pirmininkai ir žemės ūkio 
valdybų viršininkai”. Tai 
Vilniaus Eltos komunika
tas.

Šiame seminare pasigir
do kalbų ir pranešimų ka
nonados. Kalbėjo partiniai 
tūzai, nei a ir b nenusima-

nų apie žemės ūkį, cheminę 
jo specifikų, apie piktžolių 
naikinimų. Tačiau tie tūzai 
garsiai ir grasinančiai kalbė
jo apie penkmečio plano gali
mų susverdėjimų, jei kažin 
kokie kiti specialistai neiš
naikins piktžolių. Paskui pra
dėjo kalbėti žinybų tūzai, už
tikrindami partinius tūzus, 
esu: piktžolių invazija paste
bėta, naikinimo chemikalai 
užsakyti, bet -- chemikalų 
gamyklos delsia, nepristato, 
mažai teikia ... Paskui pa
sigirdo visas pasiteisinimų 
choras. Kalbėjo Paruošų 
ministras, Vandens ūkio 
ministras, plano komisijos 
pirmininkas ir jo pavaduoto
jas, profsųjungos respubliki
nio komiteto pirmininkas, 
Ūkio technikos susivieniji
mo pirmininkas...

Į tokį seminarų pakliuvus 
kalbėti būtina. Tas kalbėji
mas įrodo, kad kalbėtojas 
pro šalį problemos nepralei
džia, bet su visu aukšto tary
binio pareigūno šišu daly
vauja darbe... savo liežuviu.

Šitaip piktžolių beieškant 
vis kažin kaip nepastebima, 
kad tarybinio ir priverstinio 
ūkininkavimo pikčiausios 
piktžolės yra režimas su jo 
biurokratija. (zž)

"Tautinės minties keliu” knygų užsiprenumeruoju kaip
□ mecenatas............................................$100.00.
□ garbės prenumeratorius.................... $ 50.00
□ prenumeratorius rėmėjas .................$ 20.00

(Čekius rašyti National Lithuanian Society of America, Ine. 
vardu).

Pridedu čekį sumoje $................. .

Pavardė ir. vardas

Adresas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Atostogautojai Putnumo seselių sodyboje. Iš kairės: 
Matejūnienė, Gradinskienė, sesuo M. Aloyza, Simai
čiai ir Kriščiukaitienė.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
• ALTS-gos Clevelando 

skyriaus gegužinė Dirvai pa
remti, turėjusi įvykti rug
piūčio 4 d. nukelta į rugpiū
čio 25 d., sekmadienį 1 v. 
p.p. Įvyks East Shore Park 
klubo patalpose prie Erie 
ežero (Nauj. parapijos rajo
ne). Įėjimas iš East Park 
gatvės galo.

Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

• LKVS RAMOVĖ Cle
velando skyriaus rengta ge
gužinė, žurnalui KARYS pa
remti praėjo su dideliu pa
sisekimu. Pastitaikius labai 
gražiam orui rengėjai vos 
spėjo aptarnauti gausiai su- 
sirinkusus svečius bei vieš
nias.

Valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems už atsilankymą. 
Ta pačia proga nuoširdžiai 
dėkojame p. I. Plechavi- 
čienei, A. Jonaitienei, M. 
Smelstoriui, S. Astrauskui 
ir Kario redakcijai už aukas 
loterijai.

Štai

Jūratė Koklienė atskridusi iš Kalifornijos į Clvelandą 
su vaikais Audre 7 m. ir Vainių 5 m., paviešėti pas savo 
tėvus Kazimierą ir Aleksą Laikūnus, lydima tėvelio red. 
Alekso Laikūno aplankė Dirvą ir, susižavėjusi pernai 
įsigyta nauja rinkimo mašina, įteikė nuo savęs ir savo 
vyno inž. Vito Koklio auką 20 dol. Nuotraukoje Jūratė 
Koklienė su vaikais Audre, Vainium ir tėveliu red. 
Aleksu Laikūnu prie rinkimo mašinos.

knygą laimėjo, I. Verbyla, 
L. Kazis, J. Krygeris ir p. 
Karklius.

Po bonką: V.O. Geležie- 
nė ir Kijauskienė. Tortą B. 
Paulionis. Kario metines 
prenumeratas K. Gaižutis, 

Malskienė.

Clevelando miesto meras Ralph J. Perk, kuris kandi
datuoja į JA V senatą, tautybių piknike, kuris buvo su
rengtas liepos 7 d. vokiečių sode jo kandidatūrai į senatą 
paremti, pasisveikino ir su busimuoju už keliolikos 
metų balsuotoju P. Janavičium. Piknike dalyvavo apie 
500 Perko rėmėjų. y. Bacevičiaus nuotrauka.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKA
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: At kvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

DIRVA

PARDUODAMAS NAMAS

Šiaurėje nuo Lake Shore, 
Nauj. parapijos rajone, 3 
miegamųjų kolonialinis, val
gomasis, puiki virtuvė, 
įrengtas skiepas, gražus 
sklypas. Privilegija parku. 
Virš 20,000. Skambinti 531- 
3352

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Reąfty, 31715 
Vine St., Willowick. Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

FOR SALE
Tavern D5. Livin quar- 

ters. Everything likę new. 
Euclid, Ohio area. Good 
business.
GEO. KNAUS Real Estate

481-9300
(53-58)

Clevelando Ramovėnų 
choro nariai, nuotaikingai 
vaišinosi ir dainavo globoja
mi M. Smelstoriaus.

Prie baro sąžiningai sve
čius aptarnavo J. Žagarskas, 
I. Visockas ir P. Jurguta- 
vičius.

Tad dar kartą visiems ir 
visoms nuoširdus lietuviš
kas ačiū.

Skyriaus Valdyba

20 MACHINISTS 
NEEDED AT ONCE 

Day and Night Shift 
O.D. AND I.D. GRINDERS 
RE1SHAUER OPERATORS 

SPLINE GRINDERS 
GEAR CUTTERS 

INSPECTORS 
(In-process and finai) 

LATHE HANDS 
H.C.T. CHUCKER OPERATORS 

Mušt do own sėt ups
Experienced help only. We have a 
signed four year contract with a 
leading aireraft engine manufacturer. 
Top pay and fringes including, Blue 
Cross, Dental Plan, etc., in a com- 
pletely modern air-conditioned build
ing. We are currently working a 58 
hour week. Contact Mr. Stefanski, 
313-773-0450.

CLIPPER INDUSTRIES INC. 
2920 Calahan Roseville, Mich.

(52-61)

« SLA 14 KUOPOS na
riu susirinkimas kviečiamas 
rugpiūčio 4* d. Lietuvių 
namuose. Darbotvarkėje 
svarbesniųjų dienos reika
lų aptarimas ir vykdymas. 
Kuopos atstovo Iždo Sekre
toriaus Povilo P. Šukio iš
samus pranešimas apie Sei
mo eigą.

Sekantis SLA 14 Kuopos 
narių susirinkimas įvyks tik
tai spalio 6 d.

• Apdraudos reikalais ge
riausiu? patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį td. 531-2211.

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

ALL AROUND MACHINISTS 
Mušt have experience on bullards, 
lathes, & vertical boring mills. 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 Pinewood Warren. Mich.

(52-58)

NURSE RN
Full time position in 

geriatric nursing. 
Excellent salary.

Call 9-4 215 SA 9-1414
(54-60)

NURSES RN SUPV.
7 TO 3 PARTIME

3 TO 11 FULL TIME 
modern ECF loc. Chestnut 

Hill area. Excel. starting salary,
paid vacation, holidays, siek 
leave, etc. Transportation at 
door. Call 215 CH 2-2727. (54-60)

In

VA 
/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% — 71/Z2%

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. Ohio 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 
13515 Euclid Avenue, Cleveland. Ohio 
14106 Cedar Rd., University Hts.. Ohio

^14119 
44103 
44112 
44121

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.
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RUDENINĖS EKSKURSIJOS 
į LIETUVĄ 1974 METAIS

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS -- DAR YRA
KELIOS LAISVOS. VIETOS!

RUGSĖJO MENESIO 1 DIENĄ - 15 dienų ke
lionė - urupė 9-A (Maskva, Vilnius, Riga 
Leningradas)
Iš Chicagos - $992.00 (dvigubam kambaryje); 
iš New Yorko $880.00 (dvigubam kambaryje).

20 dienų kelionė - Grupė 9 B 
(Maskva, Vilnius, Riga, Leningradas, Roma) 
Iš Chicagos $1128.00 (dvigubam kambaryje); 
iš New Yorko $1016.00 (dvigubam kambary)

REGISTRACIJA PRIIMAMA ŠIOMS GRUPĖMS 
IKI RUGPIŪČIO MEN. 3 DIENOS

SPALIO MENESIO 2 DIENĄ - 15 dienų kelio
nė - Grupė 10 (Maskva, Vilnius, Riga, Lenin
gradas, Helsinkis)
Iš Chicagos - $944.00 (dvigubam kambary); 
iš New Yorko - $832.00 (dvigubam kambary).

REGISTRACIJA PRIIMAMA ŠIAI GRUPEI 
IKI RUGSĖJO MEN. 3 DIENOS

VISOS GRUPES VAŽIUOJA VIENAI DIENAI 
į KAUNĄ

KIEKVIENĄ EKSKURSIJĄ LYDI PATYRUS 
KELIONIŲ VADOVAS

PRICES & AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED BASED ON TARIFFS AND EXCHANGES IN 
EFFECT AUGUST 1, 1974.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome rei
kalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informa
cijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus pasaulio 
kraštus; parduodame lėktuvų bilietus, parūpiname reikalingas 
vizas.

IŠNUOMOJAMAS 5 kam
barių butas viršuj, šv. Jur
gio parapijos rajone. Telef. 
881-5080. (52-55)

WELDERS—BURNERS
Light Steel Fabrication. 2 years mini
mum experience. CO 2 and inner- 
sheild, and MIC preferrable.

Ist 8c 2nd Shift
Full or partime 

CLEVELAND FROG CROSSING CO.
6917 BESSEMER 

CLEVELAND, OHIO 44127 
An Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE 
PERSON 

for large apartment complex in 
NE Phua. Kxperienced in Gener
al maintenance work ref reg. 
9000 salary.

(215) ME 5-1381
(54-58)

STATIONARY ENGINEER — 
Plant Operator for new Retire- 
ment complex in Eastem Mont- 
gomery County. Operate and 
maintain boiler and HVAC Sys
tems. Day work $200 per week 
215-885-6800. (54-58)

MAINTENANCE MECHANIC— 
for new retirement complex in 
Eastem Montgomery County. 
Mušt have good mechanical abil
ity with experience in plumbing 
and general building mainte
nance. $4.25per hour. 215-885- 
6800. (54-58)

DIGITAL DATA 
COMMUNICATIONS 

ELECTRONIC TECHNICIAN 
A young and growing company needs 
ųualified technician for its expanding 
programa in satellite and terrestrial 
communications. Technician with ex- 
perience in digital and analog circuits 
including phase-lock-oops, Uiters and 
phase deteetors, Excellent salary and 
benefits. Call 301-948-0850 or send 
resume to Digital Communications, 
19 Firstfield rd., Gaithersburg, Md. 
E.OE._________________________(53-57)
DRAFTSMAN (P.C. LAYOUT) — A 

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

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

SUBURBAN PROPANE
34 JEROME AVĖ. 

BLOOMFIELD. CONN.
<53-55)

MACHINE 
ASSEMBLER 

EXPERIENC!ED OR TRAINEE 
Good pay and benefits for quali- 
fied help. Warren location.

313-755-6161
(54-69)

AUTO BODY
AND

FENDER MAN, , 
experienced, good pay, excellent 
benefit. Steady.

(215) RA 8-1565
(54-56)

COOKS—short order, mušt 
be experience on ateam 
table to read checks, su
burbs, mušt have car. (215) 
MI 6-2885, ask for John.

(54-55)

BODY, FENDER 
and 

PAINTER 
Person, call 215-271-9973 or 
215 HO 3-8243. (54-55)

WANTED AT ONCE FAPERIENCED

WELDERS FITTERS

Experienced people needed for second shift. Good wages, over
time, all fringe benefits. Now is the time to joing an expand- 

ing company building equipment for Nuclar and Fossill power 
plants.

STOCK EUUIPMENT
16490 Chillicothe Rd., Chagrin Falls, Ohio 

216-543-5181
F.ųuitl Opporlunitv Lmplover

(54-56)

OPPORTUNITY FOR
RN’S

PL'T YOUK KNOWHOW WHERE ITS NEEDED MOST:
Experienęed RN’s — we hąve medical, surgical and Intensive 
Care Unit openings on all shifts — no rotation — full or part 
time. Salaries competitive. Differential for evening & night 
shifts.
CONTACT OUR PERSONNEL DEPT.

216-791-2600 Ext. 293 (Long Distance, Call Collect)

THE VVOMAN’S GENERAL HOSPITAL
1940 East lOlst. Si., Cleveland, Ohio 44106

(54-61)



DIRVA SMUIKININKAS IGOR BERUKSHTIS 
YRA LIETUVIU KILMĖS

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DETROITUI REIKALINGAS 
LIETUVIS KUNIGAS

sirašinėdavęs su Maskvoje 
gyvenusiu dėde Kazimieru. 
Gavęs adresą Igoris nuvyko 
į Bethlehem, Pa. savo gimi
naičių aplankyti. Ar jis da
bar su jais palaiko ryšius, 
Žinių nėra. i]gk

Prieš tris metus Detroi
te pradėta statyti, pernai 
rugsėjo 8 iškilmingai buvo 
pašventinta nauja Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos 
bažnyčia ir atidarytas Kul
tūrinis centras. Atrodė, kad 
viskas pamažu įėjo i vėžes, 
susitvarkė ir galėsime, sau 
ramiai, garbinti Dievą sava 
gimta kalba ir savoje pasto
gėje.

Mūsų dvasinius reikalus 
aptarnavo, naujos bažnyčios 
šventinimo proga pakeltas į 
klebonus,kunigas Mykolas 
Kundrotas ir vikaras - kun. 
Alfonsas Babonas. Bet štai 
prieš porą savaičių, kunigas 
M. Kundrotas pranešė Para
pijos Tarybai ir parapijie
čiams, kad jis išsikelia į kitą 
parapiją, o kun. A. Babonas, 
laikinai yra paliekamas eiti 
parapijos administratoriaus 
pareigas. Parapijos Taryba 
buvo painformuota, kad va
dovaujantis Detroito vysku
pijoje veikiančiais nuosta
tais, kuo greičiau patiektų 
savo pageidavimus, kokio 
kunigo jie norėtų -- tai yra, 
kokias kvalifikacijas jis tu
rėtų turėti.

Nedelsiant, Parapijos Ta
ryba sušaukė savo posėdį, 
pakviesdama parapijiečius 
išreikšti savo pageidavimus 
ir sustatyti kvalifikacijas. Iš
klausius parapijiečių ir Ta
rybos narių pasisakymus, 
buvo nustatytos sekančios 
pageidaujamos kvalifikaci
jos, kurias turėtų turėti bu
simasis Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapjos Detroite -- 
klebonas:

1. Mokąs krikščioniškai 
vadovauti parapijai; turįs 
gabumų ir norų vadovauti 
parapijai susiklausymo bū
du, skatinant visuotinį pa
rapijos žmonių bendradar
biavimą. Pakankamai pro
gresyvus naujos liturgijos 
dalykuose ir suprantantis 
reikalą darniai dirbti su Pa
rapijos Taryba; pakankamai 
nuosaikus respektuoti kon
servatyviau nusiteikusių 
žmonių įsitikinimus.

2. Lietuvių kilmės, kal
bantis laisvai lietuviškai ir 
angliškai, sugebantis lygiai 
tarnauti senų ir naujų atei
vių parapijos grupėm.

3. Patyręs darbe su jauni
mu, pasiryžęs skirti laiko 
dirbti kapelionu ar patarė
ju įvairiose lietuvių jauni
mo organizacijose, turinčio
se ryšio su parapija.

4. Etninės orientacijos, 
sugebantis suprasti ypatin
gas tautinių parapijų pro
blemas. Gerai pažįstantis ir 
aktyviai besidomintis lietu
vių kultūra, sugebantis su
prasti lietuvių visuomenės 
reikalus ir aspiracijas.

5. Pageidaujama jaunes
nis negu penkiasdešimt me
tų amžiaus.

Šitie pageidavimai yra pri 
statyti vyskupijai - vysku

Floridoje vis daugiau įsikuria lietuvių ir jų parengimai 
darosi vis gausesni. Nuotraukoje Juno Beach lietuvių 
grupė linksmai atšventę Joninių šventę pas Palm Beach 
Lietuvių Klubo pirmininką Joną Daugėlą.

pui Thomas J. Gumbleton, 
kuris tvarko Detroito vys
kupijoje parapijų reikalus. 
Jis su savo pastabomis vis
ką turi patiekti komisijai -- 
kuri tvarko kunigų paskirs
tymą ir kuriai vadovauja 
vyskupas Walter Schoen- 
herr. Parapijos pageidavi
mai turėtų būti paskelbti, 
Detroito vyskupijoje leidžia
mame, šios vyksupijos kuni
gams laikraštėlyje, kad yra 
laisva parapija ir suintere
suoti ir atitinką kvalifika
cijas duotų prašymus, ku
riuos anksčiau minėta komi
sija svarstys ir skirs klebo
ną.

Tenka priminti, kad Para
pijos Taryba negali tiesio
giniai prašyti, kad skirtų 
vieną ar kitą kunigą. Taip 
pat, pagal gautas informaci
jas, kandidatai nebūtinai tu
ri būti iš Detroito vyskupi
jos. Taigi, durys atdaros vi
siems lietuviams kuni- 
siems lietuviams kunigams, 
nežiūrint, kur jie besidar
buotų.

Reikia tikėtis, kad lietu
viai kunigai atkreips tinka
mą dėmesį ir greitu laiku 
vėl ateisime į normalias vė
žes. Bet jeigu neatsiras lie
tuvių kunigų - kandidatuo
jančių, galime per savo ne
apsižiūrėjimą, netekti lietu
viškos parapijos, dėl kurios 
iki šiol tiek daug sielota
si ir aukotasi.

Prašymus nedelsiant rei
kia siųsti: The Most Reve- 
rend Walter J. Schoen- 
herr, Bishop of Archidiocese 
of Detroit, 1234 Washington 
Blvd., Detroit, Mich. 48226

Jonas Urbonas

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenumt 
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
VI. Skirmuntas, Kenosha $7.00 
A. Drasutis, Oak Park .. 3.00 
J. Šarka, Omaha .............. 5.00
A. Dagilis, Westland .... 2.00
B. Žukas, Eastlake .......... 2.00
B. Gediminas, Inglewood 7.00
J. Misiūnas, Chicago .... 7.00
K. Chesonis, Baltimore .. 2.00 
A. Gaidelis, New Guinea 10.00 
A. Petrikas, Great Neck 2.00 
SLA 200 kuopa, Detroit 10.00
I. Kaunelis, Detroit .... 2.00 
O. Mučinskienė, So. Boston 2.00
J. Biedis, Lemont ...... 5.00 
A. Ereminas, Thomaston 2.00
J. Kazėnas, Cleveland .. 2.00 
V. Apanius, Cleveland .. 7.00 
P. Baltuonis, Canada .... 5.00
E. Repečka, Toronto .... 7.00 
Regina Graube,

Canoga Park ..................10.00
J. Daunorienė, Chicago'.. 7.00 
R. Jasiūnas, Evanston .. 2.00 
A. Kušlis. Watertown .... 2.00 
J. Valiušaitis, Stamford .. 3.00 
M. Šimkus, Chicago .... 7.00 
J. Ramanauskas. Elizabeth 5.00

Janieji Viligailė ir Jurgis LendraiČiai susituokę Chicar 
goję birželio 22 d.

SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ
Š.m. birželio m. 22 d,. Chi

cagoje, šv. Kryžiaus švento
vėje Viligailė-Marija Laurai- 
tytė ir Jurgis-Gediminas 
Lendraitis sumainė aukso 
žiedeliais įžengdami į naują 
šeimos gyvenimą.

Šv. Mišias atnašavo ir tam 
momentui pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. J. Rai
bužis, S.J. Per mišias var
gonais grojo muz. P. Armi
nas, o solo giedojo solistė 
N. Aukštuolienė iš East 
Chicagos.

Vestuvinės vaišės įvyko 
jaukioje St. Nicholas salė
je, Oak Lawn. Šokiam grojo 
A. Modesto vadovaujamas 
Korp! Neo-Lithuania jaunių 
orkestras. Maršui grojant, 
jaunieji buvo sutikti su duo
na, druska ir vynu.

Po kokteilių svečiams su
sėdus prie stalų jaunosios 
tėvas A. Lauraitis lietuvių 
ir anglų kalbomis pasveiki
no svečius ir tolimesnei pro
gramai vadovauti pakvietė
L. Barauską. Programos va
dovas humoristine forma 
sveikino jaunuosius ir sve
čius. Paskaitė ir juokingos 
poezijos. Perskaitė gautus 
du sveikinimus iš Lietuvos. 
Raštu sveikino Korp! Neo- 
Lithuania Bostono padalinio 
valdyba, žodžiu sveikino 
Korp! Neo-Lithuania Vyr. 
Valdybos vardu vicepirm. 
A. Pavilčiūtė ir ta proga 
įteikė dovaną. M. Kasniū- 
nas sveikino tautinių šokių 
grupės vardu. A. Gulbinie-

A. Jonys, Delanco .......... 3.00
A. Kavaliūnas. Cleveland 2.00
V. Januška, Winnipeg .... 2.00 
A. Patamsis, Stoney Creek 2.00
VI. Blinstrubas, Cleveland 2.00 
Ona Jarašūnas, Cleveland 2.00 
V. Čepas, Elon College .. 5.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

New York
• LAISVĖS ŽIBURIO 

radijas New Yorke š.m. rug
piūčio 11 d. (sekmadienį) sa
vo 9-10 vai. ryto programo
je, duodamoje iš WHBI sto
ties FM 105.9 bangomis, mi
nės pirmąjį Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės Prezi
dentą - ANTANĄ SMETO
NĄ, suėjus šimtmečiui nuo 
jo gimimo š.m. rugpiūčio 
10 d.

Minėjimas bus atliktas 
sukakčiai skirta pyne: paties 
Prezidento kalbos su poe
tiniu žodžiu, muzikos, varpų 
įtarpais ir esmingu žodžiu 
apie Antaną Smetoną -- vals
tybininką. 

nė Chicagos padalinio vardu. 
Kun. J. Raibužis, S J palai
mino valgius. Besivaišinant 
prasidėjo ir linksmoji dalis 
-- šokiai ir dainos. Šokius 
pradėjo jaunieji, vėliau įsi
jungė tėveliai ir svečiai.

Pora žodžių apie jaunuo
sius. Jurgis Lendraitis gimė 
Amerikoje, Bostone. Baigė 
Šv. Petro lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą. Vė
liau baigė Bostone Techniki
nę vidurinę mokyklą. 1972 
m. baigė Bostone Suffolk 
U-tą gaudamas bakalaurą iš 
anglų kalbos ir literatū
ros. Turėdamas bakalaurą 
Jurgis žengė toliau. 1973 
m. tame pačiame u-te gavo 
magistro laipsnį iš ‘Special 
Education’. Turėdamas ga
bumų ir noro Jurgis ruošia
si antram magistrui. Pragy
venimą pelnosi dirbdamas 
American National Insuran
ce bendrovėje Chicagoje.

Lietuviškame gyvenime 
Jurgis dalyvauja nuo vai
kystės dienų. Baigė Bosto
no aukštesnių lituanistinę 
mokyklą. Priklausė jūrų 
skautams. Bostone tautinių 
šokių grupei. Jurgio tėvelis 
yra tautinių pažiūrų, tai ir 
sūnus seka tėvelio pėdomis. 
1967 m. įstojo į LST 
Korp! Neo-Lithuania Bosto
no padalinį ir sekančiais 
metais gavo spalvas. Buvo 
Bostono padalinio pirminin
ku ir ėjo kitas pareigas. 
1972 m. Jurgis apsigyveno 
Chicagoje. 1973 m. Korpora
cijos suvažiavime Jurgis 
Lendraitis buvo išrinktas 
vyr. valdybos pirmininku. 
Atstovauja Korporaciją Nau 
josios Vilties leidėjų tary
boje.

Viligailė Lauraitytė-Lend- 
raitienė gimė irgi Ameriko
je, Kenoshoje. Vėliau su visa 
šeima apsigyveno Chicago
je. Viligailė baigė Gimimo 
šv. Mergelės Marijos pra
džios mokyklą. Vėliau baigė 
Mercy vidurinę mokyklą. Illi 
nois U-te studijavo prancū
zų ir rusų kalbas. Šiais me
tais baigė su garbės pažy
mėjimu. Ateinantį rudenį 
pasiruošusi siekti magistro 
laipsnio.

Lietuviškoje veikloje Vi
ligailė irgi dalyvauja nuo 
pat jaunų dienų. Baigė aukš
tesnių lituanistinę mokyklą. 
Lankė Pedagoginį Institutą. 
Priklauso jūrų skautų drau
govei. 1969 m. įstojo į LST 
Korp! Neo-Lithuania. 1970 
m. gavo spalvas. Dirbo Chi
cagos padalinio valdyboje. 
Aktyviai dalyvauja neolitua- 
nų tautinių šokių grupėje.

Gyvenamasis laikotarpis 
rodo, kad tas jaunimas, ku-

Per pasaulio spaudą nese
niai nuskambėjo, kad prieš 
dešimtį metų iš Maskvos 
pabėgęs smuikininkas ba- 
sistas Igor Berukshtis pa
skelbė bado streiką reika
laudamas išleisti jo Mask
voje pasilikusią žmoną su 
dukterimi.

Neabejotina lietuviška pa
vardė atkreipė dėmesį į jo 
galimą lietuvišką kilmę.

Vos atvykęs į JAV 1965 
metais Igor Berukshtis lan
kėsi Lietuvos Generalinia
me Konsulate New Yorke 
prašydamas padėti surasti 
jo giminaičius JAV, su ku
riais jo senelis susirašinėjęs 
dar II Pu. karo metu. Jis 
pasisakė gimęs Maskvoje 
1933 metais sausio 16 d., 
sūnus Sergejaus Berukščio. 
Jo senelis buvęs dantų 
gydytojas Kazimieras Be- 
rukŠtis kilęs iš Rumšiškių, 
į Maskvą nusikėlęs dar prieš 
I Pas. karą, kur vertėsi 
dantų gydytojo praktika. 
Senelis Kazimieras buvo ve
dęs rusę kaip ir jo sūnus 
Sergėjus, Igorio Berukščio 
tėvas.

Nors Igor Berukštis lietu
viškai ir nemoka, bet jo 
lietuviška kilmė traukia jį 
prie lietuvių. Po Lietuvos 
okupacijos Maskvoje atsira
dę lietuvių studentų, su ku
riais jis užmezgęs ryšius ir 
draugavęs, bet lietuviškai 
pramokti nepajėgęs.

Paskelbus spaudoje gimi
nių paieškojimą atsiliepė 
Bethlehem Pa. gyvenanti 
Petro Berukščio našlė pra
nešdama, kad jos vyras su

ris lanko privačias parapi
nes mokyklas, kuriose yra 
moralinis auklėjimas - tokie 
neužmirš lietuvių kalbos ir 
jie daugumoje dalyvauja lie
tuviškose organizacijose, šo
kių grupėse ir yra akty
vūs lietuviškoje veikloje.

Reikia pasidžiaugti, kad 
Jurgis ir Viligailė atėjo į 
naują gyvenimą baigę moks
lus ir tuo būdu užsitikrinę 
tvirtesnį ekonominį gyveni
mą.

Tenka palinkėti daug gra
žių ir saulėtų dienų Korp! 
Neo-Lithuania filisteriams 
Jurgiui ir Viligailei Lend- 
raiČiams naujam gyvenimui.♦

J. Jurevičius

S YČO R HAS EXCELLENT OPENINGS
FOR AN EXPERIENCED

MACHINE SHOP 
SET-UP MAN

WITH SUPERVIS1ON BACKGROUND. MACH1NES. CONS1ST OF 
BURGMASTER, DR1LL1NG, TAPPING, MILLING; AND DEBURRING 

OPERAT1ONS.
AND 

MACHINISTS
With minimum of 2 years exper»ence. Mušt be capable of operating 

above machines.

Salaries are dependent u po n expefience and a full fringe benefit pro
gram is provided. Hours are from 3:30 p. m. to 12 midnight. 
For an appointment for intervievv call PersonOel Department: 

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

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

(53-55)

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

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

holidays.
APPLY IN PERSON

CHAMPION COMMERCIAL 
INDUSTR1ES INC.

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

(49-57)

OPPORTUNITY FOR
RN’S WANTED

FOR ALL SERVICES AND ALL SHIFTS
Urgent need for RN’s at Fort Wa)ton Beach Hospital. Excel- 
lent be.nefits 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 WRITE TO: ADMINISTRATOR
FORT WALTON BEACH HOSPITAL

207 HOSPITAL DRIVE 
FORT WALTON BEACH, FLORIDA 32548 

904-243-7611 ext. 210 or 280
(49-55)

SKILLED TRADESMEN
BASF WYANDOTTE ha> openings for 
a class A pipefitter, and a class C 
welder. Applicants mušt have a jour- 
neymans card or ’attalned a slmilar 
proficiency rating in another plant. 
These openings pay over $5.00 peT 
hour.
lf you’re interes^ed and want to work 
for us, apply at the

PERSONNEL DEPARTMENT 
1725 Biddle Avenue 
Wyarfidotte, Michigan

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

VERSAT1LE person capable of per- 
forming most duties. In a small office. 
Including typing, filing, billirig, pay- 
roll, and others.

Salary and fringe benefite. 
Call Mr. HARDWOOD 

SOL A R STEEL CO.
1210 E. 55 ST. 

CLEVELAND. OHIO 
216-431-9000

(53'55)

SHEET METAL — 2nd OLAS 
AND

1 PANTAGRAPH OPER. 
(ENGRAVER)

S ome expertence necesaary,. 40 hr. 
week, steady work flc good benefits. 
ELEVATOR PRODUCTS CORP 

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

20,J43-6,2Z (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)

WANTED JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 
ALL AROUND MACHINISTS 

Mint be able to eet up work Itom 
blue prints & elose tolerance. Excel- 
lent working conditiona, fringe ben
efits and- steady work.

CENTRAL MACHINE SHOP INC.
I I McKinley St., Linden, N. J-v 

20.-92^1.76 (49_55)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MACHINIST 
■w & S 2 Aę 

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)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For all servlces and all ehifta. 
Good starting salary. Differential for 

evening and nght shift.
ALSO 

EXPERIENCED 
ASSISTANT O.R. SUPERVISOR 
Salary commensurate wlth experience 

and ability.
Apply call or ivrite to 

D1RECTOR OF NURSES 
MEMORIAL HOSPITAL 

WAYCROS3, GEORGIA 31501 
 (53-54)
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