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GRAIKŲ PAMOKA
Kaip pakeisti diktatūrų be vidaus karo

Kai gimnazijoj teko mo
kytis graikų kalbos, buvo 
aiškinama, kad tai būtina 
pilnam išsilavinimui. Šiaip 
ar taip Graikija buvo mūsų 
kultūros lopšys. Kas ten bu
vo patirta, anksčiau ar vė
liau patiriama ir kitur.

Šiandien klasinės graikų 
kalbos jau nedaug kur moko
masi, ji mažai padeda susi
kalbėti dabartinėje Graiki
joje, bet senesnei kartai 
įvykiai Graikijoje kaž kaip 
yra artimesni už kitų kraštų 
įvykius. Jie atrodo ‘klasiš
ki’, su mažais pakeitimais 
kartojami ir kitur. Šiaip ar 
taip ir kitur neturime kiek 
tobulesnės valstybinės san
tvarkos, kurios nesįnorėtų 
‘pataisyti’, beveik visur jau
čiamas konstitucinės krizės 
artumas.

Dėl viso to Graikijos įvy
kiai traukia daugiau dėme
sio, nors faktinai nauja gies
mė buvo užtraukta ne ten, o 
Portugalijoje.

Iki šiol, jei kariuomenė 
įsikišdavo į politiką, tai tik 
tam, kad išvaikyti nemokan
tį susitvarkyti seimą ir pa
statyti tvirtesnę vyriausy
bę. Portugalijoje ir dabar 
Graikijoje kariuomenė nu
vertė diktatūras, kurios tie
są sakant, nebepateisino sa
vęs. Akstino tam abejose 
valstybėse davė įvykiai už 
krašto ribų. Beviltiška kova 
su kolonijų nepriklausomy
bės tendencijom Portugali
joje, Kipro krizė Graikijoje. 
Čia karinės vyriausybės no
ras pašalinti provokuojantį 
Kipro prezidentą arkivys
kupą Makarios privedė prie 
Turkijos intervencijos, į ku
rią Graikija atsakė mobiliza
cija. Atrodo, kad toji mobi-

AFRIKOJE IŠAUGO NAUJAS 
SKAUDULYS

Kaip iš geografijos žino
me, rytinėje Afrikoje prie 
Indijos vandenyno ir Adeno 
įlankos italai turėjo savo 
koloniją -- Somaliją. Greta 
buvo prancūzų ir britų So- 
malijos. Po šio paskutinio 
karo italai buvo priversti 
iš Somalijos pasitraukti ir ją 
kelis metus globojo britai. 
Vėliau tą globą pasiėmė 
Jungtinės Tautos. 1960 m. 
prie itališkosios buvo pri
jungta ir britiškoji Somali- 
ja ir naujai sudarytoji vals
tybė buvo pavadinta Somali
jos respublika. Prieš kelis 
metus, pradėjus Artimuo
siuose Rytuose pūsti sovie
tiniams vėjams, ir Somali
jos respublika paraudo, pasi
vadindama save ‘Demokrati
ne Somalijos respublika’. 0 
ką ta demokratinė respubli
ka reiškia, turime geros 
patirties.

Ir taip praeitais metais 
ėmė .sklisti žinios, kad so
vietai savo Indijos vande
nyne laikomam laivynui Ber- 
beros uoste, taigi toje ‘de- 
mokrtinėje Somaljos respub 
likoje’, pradėjo ruošti povan
deniniams laivams bazę. 0 
tas Berberos uostas yra buv. 
britų Somalijos pakrantėje 
prie Adeno įlankos, taigi 
ir prie įėjimo į Raudoną
ją jūrą.

Kaip sovietinė spauda 
pranešė, neseniai ‘Somalijos 
Demokratinės Respublikos, 
Aukščiausios Revoliucinės 
Tarybos’ pirmininkas, gene
rolas Mohamed Siad Barre 
buvo pasiuntęs į Maskvą

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

lizacija nebuvo daug tobu
lesnė už mūsų ‘dalinę mobili
zaciją’, dėl kurios dar ir 
šiandien ginčijasi mūsų at
sargos leitenantai. Kaip ir 
pas mus, daug pašauktųjų 
gavo ne visai aiškius įsaky
mus. Vieniems trūko apran
gos, kitiems avalynės, - tre
ti turėjo prisistatyti dviejo
se vietose iš karto, - situaci
ja buvo gerokai chaotiška. 
Tai negalėjo palengvinti at
sakymo į natūralų klausimą: 
už ką gi mirti? Už karo poli
cijos viršininką brigados 
gen. Ioannidis, kuris davė 
nelaimingą įsakymą likvi
duoti Makarios, kurio žan- 
dermerija turėjo visai lais
vas rankas tvarkytis su poli
tiniais priešais, ir kuris lap
kričio mėn. pavarė iš val
džios daug už save gudres
nį pulk. Papadopuolos?

Čia pat reikia paminėti, 
kad Turkijos generalinis šta
bas nesitikėjo, jog ministe
ris pirmininkas socialdemo
kratas Ecevit iš tikro išdrįs 
pasinaudoti proga sustiprin
ti Turkijos pozicijas Kipre ir 
gavęs įsakymą pradėti inva
ziją nebuvo jai kaip reikia 
pasiruošęs: Turkų kariuo
menė daugiau nuostolių pa
tyrė iš savo pusės negu grai
kų.

Nepaisant to, graikų kari
ninkams atrodė, kad atėjo 
laikas Ioannidžio režimą 
nuversti. Ypatingai subruz
do trečio korpo, kurio va
das gen. Davos buvo Ionnido 
asmeninis priešas, karinin
kai. Jie surašė manifestą, 
kuris pirmą kartą buvo pa- 

pakvietimą, kad kas nors 
iš aukštųjų sovietų valdo
vų atvyktų apsilankyti į So
maliją. Ilgai laukti nereikė
jo. Ir š.m. liepos 8 d. Aero- 
flot lėktuvu į Mogadishu 
(Somalijos sostinę) atsku
bėjo ne kas kitas, kaip Aukš
čiausio Sovieto pirmininkas 
Nikalojus Podgorny.

Aerodrome Podgornis bu
vo priimtas su didele pagar
ba ir sutiktas paties gene
rolo ir valstybės preziden
to Siad Barre. Čia pat 
Podgornis pasakė sveikini
mo kalbą, kurioje jis ir taip 
išsireiškė: ‘Somalijos demo
kratinė respublika turi la
bai svarbią rolę Afrikoje 
padėdama kovoti Afrikos 
gyventojams išsilaisvinimo 
kovoje iš kolonializmo, im
perializmo ir rasizmo. Sovie
tų Sąjunga visuomet labai 
palankiai sekė Afrikos gy
ventojų kovą. Afrikos konti
nento gyventojų problemos 
ir siekiai mums labai gerai 
žinomi ir suprantami’.

Po sveikinimo kalbos Pod
gornis padėjęs vainiką prie 
Dagahtour paminklo (Da- 
gahtour - akmens sviedikas) 
su raudonu kaspinu ir įrašu: 
‘Kritusiems už Somalijos iš
laisvinimą’. (Tarsi Somali- 
joje būtų buvusios kokios 
‘išsilaisvinimo’ kovos ir bū
tų buvę žuvusiųjų...)

V alstybės prezidentas
Barre po to suruošęs iškil
mingus pietus ir apdovano
jęs Podgornį aukščiausiu 

(Nukelta į 2 psl.) 

skelbtas per Bavarijos radi
jo graikų darbininkams Vo- 
kietijoje skirtą programą. 
Prie jaunesnių karininkų vė
liau prisidėjo ir vyresni. 
Tie pareikalavo, kad prezi
dentu po lapkričio mėn. per
versmo prieš Papadopuolos 
paskirtas prezidentu gen. 
Gizikas sudarytų tautinės 
vienybės vyriausybę su buv. 
premjeru Karamanliu prie
šakyje.

Gizikui pas savo pakvie
tus visus buvusius Graiki
jos premjerus, tie manė, 
kad turės pritarti karo Tur
kijai paskelbimui. Kai Gizi- 
kis jiems pasakė, kad armi
ja nori atiduoti valdžią poli
tikams, jų pirmas klausimas 
buvo: o ką sako kiti genero
lai? Tie buvo pašaukti ir 
Gizikio naujieną patvirtino. 
Karamanlis irgi buvo nuste
bintas. Vienuolika metų jis 
pragyveno savanoriškoje 
tremtyje Paryžiuje.

Karamanlis yra konserva
tyvių pažiūrų. Tiesa, teigia
ma, kad jis net tris iš eilės 
rinkimus laimėjo ne visai 
teisėtais būdais, tačiau jo 
valdymas aplamai imant 
buvo laimingas, bent ūkinė
je srityje. Iš pradžių jis gal
vojo, kad Graikijai būtinai 
reikalinga monarchija vals
tybės stabilumui išlaikyti, 
tačiau pats nukentėjęs nuo 
karaliaus motinos Frederi- 
kos intrigų, ta idėja ilgainiui 
nusivylė. Gavęs Gizikio kvie 
timą jis dar paprašė kelių 
valandų laiko apsigalvoji
mui, bet Gizikis aiškino, 
kad jau nėra laiko. Pran
cūzijos prezidento Giscard 
D’Estaing lėktuvu Kara
manlis tuoj pat grįžo į Atė
nus, iš kurių 1963 metais 
jis išvažiavo aiškindamas, 
kad “Graikija tapo bepro
čių namais”. Sutiktas jis bu
vo kaip didžiausias herojus.

Iš pradžių atrodė, kad 
graikų politikai vėl pavers 
Graikiją ‘bepročių namais’, 
kiekvienas reikalavo ką nors 
kito, bet po kelių dienų 
cahoso Karamanlis visdėl- 
to visą valdžią suėmė į sa
vo rankas. Pereitą savaitę 
jis paskelbė, kad teisiškai 
laikysis 1952 metų konstitu
cijos nuostatų, išskyrus tuo, 
kurie kalba apie monarchiją. 
Tas klausimas bus išspręs
tas vėliau, kai bus išrinktas 
naujas seimas (už kokių 
šešių mėnesių). Sakoma, kad 
Karamanlis pats norėtų rezi
duoti karaliaus rūmuose - 
kaip Graikijos respublikos 
prezidentas.

LirHVĄNIĄ

Australijos vyriausybė pripažino šį smurtą!

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAI 
PROTESTUOJA DĖL AUSTRALIJOS
NUTARIMO

Praeitą šeštadienį A. Ma- 
tukevičienės telefoninis pra
nešimas iš Australijos, kad 
Australijos darbiečių vado 
Gough Withlario (kuris vie
šai prisipažino esą komu
nistas) vyriausybė pripažino 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos prijungimą prie Sovie
tų Sąjungos, buvo pritren
kianti žinia.

Australijos lietuviai, tai 
patyrę, tą pačią dieną suren
gė visoje Australijoje pro
testo manifestacijas, kvies

dami ir kitų kraštų lietuvius 
Drotestuoti prieš tokį niek
šingą Australijos vyriausy
bės nutarimą.

Mūsų diplomatai Washing 
tone pirmadienį pasiteiravo 
Australijos ambasadoriaus 
apie šios žinios tikrumą ir 
šis apgailestaudamas ją pa
tvirtino.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo komitetas, Ame
rikos Lietuvių Taryba ir Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė šiuo metu tariasi dėl bend 
ros akcijos išvystymo, ruo
šia protestus.

Protesto manifestacijos 
bus rengiamos drauge su lat 

viais ir estais, kurie taip 
pat Australijos ‘padovanoti’ 
sovietams.

Šis Australijos vyriausy
bės nutarimas buvo padary
tas po to, kai jos pasiun
tinys lankėsi Pabaltijo vals
tybių sostinėse ir sovietai 
mainais už pripažinimą pri
žadėjo su Australija padi
dinti prekybą.

PLB kviečia lietuvių vi
suomenę, kol bus suplanuo
ta bendra akcija, neatidė
liojant telegramomis ir laiš
kais protestuoti prieš tokį 
Australijos vyriausybės pa
sielgimą.

Protestus siųsti pirmoje 
vietoje Australijos ministe- 
riui pirmininkui, o kartu ir 
Australijos ambasadoriui 
Amerikoje šiais adresais: 
Hon. E.G. Whitlam, QC,MP 
Parliament House, Canber- 
ra, A.C.T. 2600, Australia.

H.E. Sir Patric Shaw 
Ambassy of Australia, 1601 
Massachusetts Avė. NW 
Washington, D.C. 20036

Remiantis oficialiais pra
nešimais, Australijos parla
mento opozicijos vadas to
kiam vyriausybės nutarimui 
priešinasi ir viešai skelbia, 
kad taip neturėjo būti pa
daryta. Visuomenė prašome 
laiškais už tokią laikyseną 
jam dėkoti ir prašyti vy
riausybę įtaigoti šį nutari
mą pakeisti. Opozicijos vado 
adresas: Hon. Billy Mackie 
Snedden, Leader of Oppo- 
sition, Parliament House, 
Q.C., Canberra A.C.T., Aus
tralia
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AUSTRALIJOS PADAAGĖJE
■ i i ,i AHTAHAS LAUKAITIS

ATGIJO 'ATŽALA’
Liepos 14-ją dienų Sydnė

jaus Lietuvių Klube buvo 
atšvęstas mūsų teatro ‘At
žala’ atsibudimas, geriau sa
kant, prisikėlimas po 10-ties 
metų buvusios pertraukos. 
Klubo didžiojoje salėje, pil
nai užpildytoje kultūrinių 
parengimų ištroškusių syd- 
nejiškių, scenoje buvo pa
statytas Anatolijaus Kairio 
trijų veiksmų komedija ‘Po
piečio diagnozė’.

Sydnėjaus teatras ‘Atža
la’ yra įsikūręs 1955 me
tais, kai sušauktame susirin
kime, scenos mėgėjams ir 
darbuotojams S. Paulaus
kas pranešė, kad buvęs Teat 
ro Mėgėjų būrelis yra pra
plečiamas įsteigiant ‘Atža
los’ teatrą. Pirmasis šios 
grupės pastatytas veikalas 
buvo ‘Atžalynas’, režisuo
jant J. Dambrauskui. Šio 
teatro reikalai buvo pavesta 
tvarkyti Meno Tarybai, ku
rią sudarė: K. Dauguvie
tytė, J. Dambrauskas, S. 
Paulauskas ir St. Skorulis, 
administratorium pakvie
čiant K. Gilandį. Vėliau teat
ras pastatė ‘Pavojingą posū
kį’, ‘Šviesią valandą’, ‘Auš
ros sūnus’ ir kt., kol dėl ne
turėjimo savo namų ir nuo
latinės salės, teatras prieš 
madždaug dešimtį metų 
išėjo ‘poilisiui’.

Pagaliau su naujuoju mū
sų klubu, be kitų atgiju
sių mažesnių dainos ir meni
nių vienetų, atgijo ir ‘At
žala’. Režisuojant senam 
scenos vilkui Stasiui Sko- 
ruliui, scenoje pasirodė pa
skiruose savo vaidmenyse: 
Julius Dambrauskas, K. 
Dauguvietytė, jaunoji mūsų 
Sydnėjuje kylanti daininin
kė Gr. žigaitytė, skrajo
jantis vaidila Paulius Rūte
nis, A. Karpis ir jauno
sios kartos atstovas V. La
butis.

Veikalas, nors ir nėra su
dėtingas ir daug reikalau
jantis, tačiau pati tema lie
čia šių dienų gyvenimą, 
nutautėjimą, jaunosios kar
tos susikirtimą su vyresnių
jų pažiūromis ir kt. Reži
sieriui St. Skorului pavy
ko iš scenoje vaidinusių 
artistų išgauti iš šio, kone 
dramatinio veikalo, tą komiš 
ką pusę, kuri ypatingai su
žavėjo buvusius salėje sve
čius. Tas darbas nėra jau 
taip lengvas ir aiškiai matė
si jau ne mėgėjiškumas, bet 
geras profesinis pasiruoši
mas. Ypatingai iš visų sky-

Sydnėjaus lietuviu teatras ‘Atžala’ suvaidino Anato
lijaus Kairio 3-jų veiksmų komediją ‘Popiečio diag
nozę’. Nuotraukoje matome S-jį veiksmą. Iš kairės: K. 
Dauguvietytė, A. Karpis, V. Labutis, G. Zigaitytė, P. Rū
tenis, J. Dambrauskas. V.M. Vilkaičio nuotrauka.

AFRIKOJE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

krašto ordeno -- Didžiąja So- 
malijos žvaigžde.

Sovietų Sąjungos gyven
tojai, anot sovietinės spau
dos, nepaprastai džiaugiasi 
tuo Podgornio vizitu ir lau
kia, kad jo pasikalbėjimai 
ir derybos (dėl ko?) su soma
liečiais bus vaisingos.

Taigi, kaip matome, į so
vietinį voratinklį įsivėlė dar 
viena naujai įkurtųjų Afri
kos valstybių. Na, sovietai 
turi pagrindo džiūgauti: ten 
jiems statoma povandeninių 
laivų bazė, o dabar laike šių 
derybų ir vizitų, gal bus duo
ta ir kokios kitos paramos - 
gal ekonominės, gal karinės.

Sovietai, netekę savo įta
kos Art. Rytuose, dabar 
ieško ką ‘pagloboti’ Afri
kos pakraščiuose. O iš Soma- 
lijos čiapat ir į Abisiniją, 
kur jau senokai kariuomenė 
bruzda prieš pasenėjusį 
negusą, ir į kitas juodukų 
respublikas, iš kurių siunčia
mi apmokyti teroristai kovo
ti prieš portugalų ‘imperia
listus ir kolonistus’ Mozam
bike, Angoloje ir kitur, (ab)

rėsi Paulius Rūtenis, kuris 
yra nuolatinis operos solis
tas ir jam scena yra tikrieji 
jo namai. .

Su šiuo naujuoju ‘Atža
los’ teatro pasirodymu, ku
ris, kiek girdisi, bus vėl pa
kartotas Sydnėjuje ir gal iš
vežtas ir į kitas lietuvių ko
lonijas, sydnėjiškiai teatro 
mėgėjai tikisi, kad po tos 
gražios atsibudimo pradžios 
mūsų scenos mėgėjai per 
daug nesnaus ir su savo pui
kiais pasirodymais vėl daž
nai pralinksmins Sydnėjaus 
lietuvius.

***
Sydnėjaus lietuvių gyve

nime anksčiau vieni iš popu
liariausių balių būdavo su
rengiami Sporto Klubo ‘Ko
vo’. Tačiau su naujuoju 
įsikūrusiu Lietuvių Klubu, 
pasikeitė ir visas pramogi
nis mūsų gyvenimas, nes 
kiekvieną savaitgalį, be jo
kio užmokesčio šiame klu
be vyksta šokiai su geromis 
programomis ir kt. Susita
rus su klubo valdyba ir spor- * 
tininkai gauna progos šiame ' 
klube suruošti savo balius. ’ 
Paskutinysis koviečių ba- ; 
liūs įvyko su didžiausiu pa- i 
sisekimu, dalyvaujant apie 1 
400 svečių, daugiausiai pa- | 
čių buvusių koviečių, kurie 
per 25-rius metus gynė šio i 
klubo žaliąsias spalvas įvai- ■ 
riose sporto srityse, šiuo 
metu buvusias vietas perlei- 
dus savo vaikams ar jauni
mui. Balius pavyko ir 
sportininkai iš aukų, loteri
jos ir piniginės klubo para
mos, gavo virš 500 dol. pa- , 
jamų. Šiame vakare pasiro- , 
dė irgi neseniai atgijęs vy
rų oktetas, vadovaujamas 
seno koviečio Algio Pluko.

***
Sydnėjuje šiuo metu yra 

iš Amerikos atvykęs lietuvis 
inžinierius Vytenis Radzevi
čius, kuris yra oro užterši
mo ir jo išvengimo eksper
tas ir kuris yra vienos aus
tralų firmos iškviestas duoti 
šiais reikalais patarimus. V. 
Radzevičius su savo šeima 
gyvena Norwalk, Conn. At
vykęs į Sydnėjų jis nepaži
nojo nei vieno lietuvio, ta
čiau susisiekęs su Lietu
vių Klubu ten tuoj pat 
užmezgė artimus santykius 
su tautiečiais 
į švenčiamas 
josi buvusių 
išpildomomis 
dainomis ir pasijautė kaip 
namuose.

ir, papuolęs 
Onines, gėrė- 
ansambliečių 
lietuviškomis

mą, pasiruošimą skridimui, 
patį skridimą ir jų tragiš
ką mirtį. Meninėje dalyje 
pasirodė rašytoja A. Lukšy
tė, meniškai paskaičiusi K. 
Bradūno poezijos ištraukas 
iš knygos ‘Pasikalbėjimas su 
karaliais’. Tolimesnėje da
lyje D. Bartkevičienė ir M. 
Kavaliauskienė deklamavo 
J. Mikšto ir B. Brazdžio
nio poezijas. Minėjimas bu
vo baigtas Tautos himnu.

***
Iš Adelaidės į Europą 

išskrido dr. A. Stepanas, 
kuris Europoje ir kituose 
pasaulio kraštuose numato 
išbūti tarp dviejų ir ketu
rių metų ir per tą laiką jo 
pagrindinis tikslas bus pasi
tobulinti savo specialybėje -- 
medicinos srityje. Dr. a. Ste 
panas yra vienas iš mūsų iš
kiliausių jaunimo atstovų, 
dirbančių ir vadovaujančių 
įvairioms jaunimo organiza
cijoms.

♦♦♦

' Brisbanės nedidelė lietu
vių kolonija, kartu su lat
viais ir estais, yra sudarę 
jaunimo Pabaltiečių Tauti
nių šokių grupę, kuri daž
nai pasirodo australų ren
giamuose pasirodymuose. 
Yra šokama bendri pabal
tiečių šokiai. Iš lietuvių 
šioje grupėje šoka M. Prei- 
monaitė ir O. Zabukaitė.

Laimė neaplenkia ir mūsų 
lietuvių. Gerai žinomų bris- 
baniečių veikėjų P. ir K. 
Stankūnų žentas, laimėjo lo
terijoje 30.000 dol. Ta proga 
jis savo uošviams apmokė
jo visą kelionę ir buvimą N. 
Zelandijoje, iš kur grįžę p. 
Stankūnai yra labai paten
kinti gražiais išgyventais įs 
pūdžiais ir puikia gamta.

***
Prieš atvažiuojant į Aus

traliją, ilgesnį laiką teko gy
venti ir žaisti krepšinį 
Neapolyje. Čia, be kitų mū
sų lietuvių rėmėjų ir vieno 
iš didžiusio sportininkų rė
mėjo, dabartinio chicagie- 
čio ir mūsų lietuviškosios 
spaudos foto korespondento 
Z. Degučio, turėjome gerą 
draugą, išsiskiriantį savo 
puikiu balsu, Juozą Petraus
ką. Vėliau sužinojau ir vėl 
Australijoj sutikau mūsų 
buvusį rėmėją, jau tapusį 
kunigu. Ilgus metus jis bu
vo australų parapijose, tap-

damas net Melbourno prie
miesčio Albion klebonu, 
labai retai pasirodydamas 
mūsų lietuviškame gyveni
me. Tačiau laikas ir aus
trališkai itališka aplinku
ma nepakirto kun. J. Pet
rausko ir jis nusprendė 
ateityje dirbti su lietuviais. 
Liepos mėn. jis išvyko pas 
tėvus marijonus į Ameri
ką. Geriausios sėkmės nau
jame krašte mūsų mielam 
buvusiam sporto rėmėjui 
kun. J. Petrauskui.

***
Pas mus po ilgsnių per

traukų ir turėto poilsio vėl 
viskas atgyja. Panašiai kaip 
ir Australijos išdegę žalu
mynai, gavę truputį lie
taus, tuo pat ir vėl suža
liuoja. Ir Geelonge, Mečio 
Kymanto iniciatyva, yra at
gaivinamas choras, kuris 
anksčiau taip gražiai gyva
vo ir veikė. Repeticijos jau 
Lietuvių Namuose vyksta 
pilnu tempu ir laukiama pir
mo pasirodymo.

*♦*

Bankstowno priemiestis, 
kuriame randasi ir Sydnė
jaus Lietuvių Klubas, rengia 
iškilmingą minėjimą, kurio 
proga šiame priemiestyje 
bus suteikta 10.000-ji pilie
tybė naujai atvykusiam emi
grantui. Šia proga bus įvai
rių tautinių grupių pasirody
mai, tarptautinis koncertas 
ir kt.

Šiame priemiestyje, ku
ris yra gavęs miesto teises 
gyvena nemažai ir lietuvių. 
Jeigu lietuviai savo Miss Li- 
thuania išsirinko šio mies
to gyventoją V. Šatkauskai- 
tę, tai ir aukštųjų mokyklų 
gražuole ‘Miss Bankstown 
1974 High School” taip pat 
tapo išrinkta gražuolė Blion- 
dinė Veronika Šurkaitė. Jos 
abi gyvena lietuviškų šei
mų gatvėje ir yra geros 
draugės.

laiškai Dirvai

FOREMAN

COLD FORMING

Experienced in tool and die, 
die setup, ąuality control, 
employee relations. Steady 
work. Afternoon shift. Me- 
dium sized shop. Livonia, 
Michigan area.

313 522-0540
8 A.M. to 5 P.M.
(59-61)

Immediate openings

EXPERIENCED 
MACHINISTS 
To $4.80 per hour.

Mušt read blue prints and 
micrometers. Be capable of 
making own job sėt up. 
Excellent paid .insurance, 
holidays, vacations & pen- 
sion plan

PASSAVANT CORP.
Hwy. 79 & Carson Rd.NW 
Birmingham (Pinson Valley) 
Ala.
205 853-6290
An equal opportunity 
employer (59-62)

♦ ♦♦

Sydnėjuje įvyko įspūdin
gas Dariaus ir Girėno minė
jimas, kurį suruošė Sydnė
jaus ramovėnai. Atlaikius iš
kilmingas pamaldas kun. P. 
Mortūzui, kurių metu giedo
jo ‘Dainos’ choras, didvy
rių pagerbimo minėjimas 
įvyko parapijos salėje. Minė
jimą atidarius ramovėnų pir
mininkui A. Skirkai, įdomią 
ir šiai šventei pritaikintą 
paskaitą skaitė aviacijos ma
joras A. Kutka, plačiai nu
šviesdamas- lakūnų gyveni-

ST. RUDŽIO STRAIPSNĮ 
PASISKAIČIUS

Š.m. liepos 19 d. Dirvo- nių kurie dirba lietuvybės 
je buvo atspausdintas St. 
Rudžio straipsnis: “Yra kita 
medalio pusė”. Jame jis 
paminėjo ir mano parašy
tus skaitinius -- ‘Spindulė
lį’, pareikšdamas nustebimą 
dėl mano įdėto K. Jakubė- 
no eilėraščio ‘Kiškis’, nes 
šis autorius nepriklausomy
bės laikais sėdėjęs kalėjime 
už komunistinę veiklą. Reiš
kia, įdėjau į vaikams para
šytą knygelę komunisto ei
lėraštį. Be galo nustebau, 
nes Nepriklausomos Lietu
vos laikais minėto poeto ke
lios vaikams skirtos knygos 
buvo premijuotos, būtent: 
“Čyru-vyru” 1936 m., “Riešu 
tėliaf’ 1936 m., “Du Gaide
liai Giesmininkai” 1938 m., 
“Bus Pavasarėlis” 1939 m. 
Vaikai labai mėgo jo eilėraš
čius -- skaitė ir deklama
vo viešai.Mokyklų biblioteko
se buvo jo knygos.

Neatsipeikėju iš nustebi
mo, kad komunisto poeto, 
anot St. Rudžio, knygelės 
prezidento A. Smetonos val
dymo laikais buvo premijuo
jamos ir paskleistos jaunimo 
tarpe mokyklose.

Man dar nesuprantama ir 
visiškai neaišku, kodėl K. 
Jakubėnas buvo komunistų 
areštuotas, žiauriai kankin
tas ir nužudytas 1950 m., 
jeigu jis yra buvęs jų idėjų 
žmogus. Kad jis buvo aušri
ninkas ir nepaklusnus jo
kiai valdžiai, tai žinome iš 
Lietuvių Enciklopedijos, bet 
kad komunistas - ten nepa
sakyta. K. Jakubėno vai
kams Skirtos knygos buvo 
Nepr. Lietuvoje premijuoja
mos. Jei jo eilėraščius tada 
skaitė vaikai, tai kodėl da
bar tremty tie patys eilė
raščiai nebetinkami ir smerk
tini. \

Atskleidus tą patį Lietu
vių Enciklopedijos IX t. 263 
p. - dar viena vietelė iš jo 
biografijos krito man į akį. 
Citata: “Minėtini dar ne
spausdinti, o paslaptomis 
skaityti eilėraščiai - pamfle
tai, kur satyra pliekiami 
okupantai ir jų bendradar
biai”.

Įdomų laikotarpį prigyve
nome. Nevertiname tų žmo-

išlaikymui. Rausiamės, kri
tikuojame juos ir vis ieško
me nebūtu negerovių - klai
dų. Toji mūsų nesantaika 
tik džiugina Lietuvos paver
gėjus.

Mok. V anda V aitkevičienė
Chicago.

KAS TUO 
SIEKIAMA?

Vakar gavau Pasaulio Lie
tuvio (1974 m. birželio 
mėn. Nr.6/71) ir stebiuosi 
kaip JD straipsnis užvardin
tas “Dėl bendruomeniškumo 
ir valstybingumo simbolių” 
galėjo tilpti Pasaulio Lietu
vių B-nės laikraštyje. Laik
raštis, kurs remiamas apy
linkių ir Bendruomenės rė
mėjų, turintis vos 24 pusi, 
ir išeinantis, kas trys mėne
siai rado vietos, straips
niui, žeminančiam tautai 
nusipelniusiems asmenims. 
Jei toks straipsnis tilptų 
kurioje nors kitoje srovinė
je spaudoje, nesistebėčiau 
ir nesipiktinčiau. Kai prof. 
J. Puzinui visi trys prezi
dentai yra valstybingumo 
simboliai, tai J. IX (sla
pukas) yra 2 balti preziden
tai, o vienas, A. Smetona, 
juodas. Vienokį ar kitokį 
bendruomeninį darbą dirbu 
jau daugiau kaip 20 metų, 
bet negaliu suprasti, kaip 
Pasaulio Lietuvio redakto
rius, galėjo talpinti tokį 
partine pagieža paremtą 
straipsnį. Redakcijos pasta
ba nedaug ką pasako: “to
dėl visi trys mūsų preziden
tai vienodai gali būti laikomi 
mūsų valstybingumo simbo
liais. “Gali būti”, nors vie
nas iš jų yra ir apjuodin
tas. Pasaulio Lietuvis duo
da gražių minčių ir apžval
gų ir turėtų jungti mus vie
non visuomenėm. Bet visuo
menę kiršinantiems straips
niams Pasaulio Lietuvyje 
neturėtų būti vietos. Tada 
gal neatsirastų Marquette 
Park ir Cicero apylinkėse 
po 2 apylinkių valdybas, o 
tų apylinkių apygardoje, 
yra 2 apygardų valdybos.

P. Mitalas

ibi I
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MAROHETTE MUK CHICAGO
2533 t. 71 St. iti GR 6 2345 6

♦
CICERO IUIN0IS

1410 S. 50 Avi.. t«i TO 3*2101!
M

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

*
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MASKVOS ATAKA 
PRIEŠ BRAŽINSKUS

Liepos 11 ir 12 dd. Sovie
tinė telegramų agentūra, 
TASS, paskelbė šlykštų puo 
limą prieš Turkijoje tebe
sančius, amnestuotus Bra
žinskus. Šis TASS’o komu
nikatas nurodo į ‘Amerikos 
lietuvius’. Esą šie ‘Amerikos 
lietuviai protestuoja prieš 
Turkijos valdžios nutarimą 
amnestuoti tėvą ir sūnų 
Bražinskus, kurie 1970 metų 
spalio 15 d. banditiškai už
puolė tarybinio keleivinio 
lėktuvo igulą ir nužudė bor
to palydovę.”

Komunikatas remiasi bim- 
binės ‘Laisvės’ kvietimu pro
testuoti prieš Bražinskų įlei
dimą į JAV. Bimbinis 
laikraštis, kaip visad nesi
varžė su išsireiškimais, nau
dojo melus ir šmeižtus. Vi
sa tai dabar smaguriauda
mas pakartoja maskvinis 
TASS. Besirūpiną Bražins
kų likimu pavirsta į “reak
cingas emigrantų padug
nes”, Bražinskai be skrupu
lo terorizuojami sovietams 
būdingais keiksmais, išeivi
jai metamas dergalas: “ 
JAV-se rado prieglobstį per 
daug nusikaltėlių ir žudikų.

Mes labai gerai pažįstame 
sovietinės valstybėsorganų 
sąsajas su tos valstybės po
litine policija, su Lubiankos 
ir Lefortovo kalėjimų pože
miais. Šis TASSo komuni
katas surišo į vieną grandi
nę politinio šantažo TASSo 
agentūrą, bimbinę ‘Laisvę’ 
ir Liubiankos požemius. Pa
žymėtina, kad įstojęs į tą bu
delišką junginį A. Bimba 
kaip tiktai tomis dienomis 
buvo visaip šlovintas Vil
niaus bolševikinių kvislin- 
gų. TASSo komunikatas yra 
nepripuolamas kokios žinios 
paskelbimas, bet bolševikų 
sulipdyto plano padarinys.

Šioje šviesoje mes stebi
me šį budelių veikimą.

Pastebėtina, kad Bražins
kai vadinami ‘žmogžudžiais’. 
Bet Turkijos teismas nepa
skelbė savo sprendimo. JAV 
teisingumo preziumeija: ne
nuteistas žmogus laikomas 
nekaltas tol, kol jo kaltė ne
bus įrodyta. Niekas neįrodė 
Bražinskų kaltės. Tiesiogi
nės tos bylos aplinkybės 
kaip tiktai lėktuvo įgulą įta
ria elgesiu, kurio pasėkoje 
žuvo lėktuvo palydovė. A. 
Bimba gerai pažįsta JAV 
teisminį kaltės primetimo 
principą. Tačiau A. Bimba 
paniekina JAV teisėdarą ir 
neįrodyto apkaltinimo indi
vidus ženklina nusikaltėlių 
vardais! Tipinga sąmoka su 
sovietiniais budelių lizdais! 
Šitokiu metodu einant, gali
ma A. Bimbą pakaltinti žydų 
tautybės žmonių naikinimu, 
nes jis nesmerkė J. Stalino 
bičiuliavimosi su A. Hitle
riu, kas ir buvo paskata 
hilterininkams žudyti žy
dus. Tokiu pat metodu eida
mas A. Bimba be teismo 
įrodymų kaltina Bražinskus 
žmogžudyste.

Dėl ko sovietinis TASS 
taip suktai nuvažiavo nuo 
Turkijos į bimbinę ‘Laisvę’? 
Matyt sovietų valstybei 
neparanku per savo oficialią 
komunikacijos įstaigą vadin

ti Bražinskus nusikaltėliais. 
Vis dėlto ir sovietai su 
pranta, kad laisvas pasaulis 
nepriims tokio šmeižto, kol 
kaltė teismo nėra įrodyta. 
Todėl puolimas pradėtas 
bimbinės ‘Laisvės’ leksiko
nu. Tą leksikoną kartojant 
visą atsakomybę už prama
nytus faktus suverčiama A. 
Bimbai.

Mes prisimename neseną 
ir išeivija nuvylusį prane
šimą, kad po amnestijos, 

’ kuri palietė Bražinskų bylą, 
Bražinskai nebuvo išleisti 
laisvėn. Esą, sovietų orga
nai įteikę savo nuomonę, 
tvirtindami, kad amnestija 
negali paliesti Bražinskų by
los. Nežinome, kaip į tokį 
pareiškimą žiūri Turkijos 
teismas. Yre neabejotinas 
dalykas, kad amnestija nėra 
teisminis aktas.

Amnestija yra valstybi
nis aktas. Kaipo toks amnes
tijos aktas yra konstituci
nės teisės objektas. Jokie 
protestai, kilę teisme, netu
ri teisingumo ir galios įtai
goti amnestijos akto prigim
ties. Juo labiau, jeigu tokie 
protestai kilo iš svetimos 
valstybės. Tai yra brovima
sis į kitos valstybės vidaus 
reikalus, į kitos valstybės 
suverenumą.

Veiksniai, kuriems teko 
pareiga rūpintis Bražinskų 
likimu, privalo rodyti logiš
ką akciją. Turi būti komuni
kacija su mūsų informacijos 
šaltiniais, su spauda. Iš 
pastarųjų Kipro įvykių ma
tome, kad Turkijos vyriau
sybė gana narsi, ryžtinga, 
nebijanti galiūnų nuomonės. 
Tos prielaidos skatina galvo
ti, kad ir Bražinskų byloje 
Turkijos vyriausybė nebijos 
tarti narsaus žodžio, kad ir 
kaip sovietinė teisminė ka
zuistika painiotų tą bylą. 
Tam atsiekti, visa patrioti
nė išeivija, iš visų pasau
lio kraštų, privalo užversti 
Turkijos prezidentūrą pra
šymais ir teisybės malda
vimais - vykdyti amnesti
jos nuostatus, paleisti lais
vėn ketverius metus iškal
bėjusius dėl sovietinių suk
čiavimų teismo procese Bra
žinskus. Turime neatidėlio
jant rašyti, rašyti, maldau
ti.

Mūsų aptartas TASS ko
munikatas, atsirėmęs į bim
binės ‘Laisvės’ šmeižtus, 
suktai vadina mus visus, 
Amerikos lietuvius, prita
riančiais ‘Laisvės’ šmeiž
tų taktikai. Šitas šuleriškas 
manevras, be abejo, panau
dotas įtikinėti Turkijos teis
mą. Klaidinti Turkijos visuo
menės nuomonę. Atsiekti 
savo tamsius, budeliškus 
tikslus. Nuvaryti Bražins
kus į Lubiankos požemį.

Skaudu matyti tarpusa- 
vius kivirčius, senos praei
ties atrajojimus, prieštva
ninių sąskaitų suvedinėjimą, 
kada priešas sustoja prie 
vartų! Visi, kaip vienas, į 
Bražinskų gelbėjimo frontą.

Neoficialiai Dirva patyrė 
kad Bražinskų byla, sovie
tams spaudžiant, vėl bus 
nagrinėjama rugsėjo mėne
sį.

SUDARYTA 1AV LB KULTŪROS TARYBA
Nelengva šiandien sutelk

ti kolektyvą visuomeniniam 
darbui dirbti. Entuziastų 
visuomenininkų labai suma
žėjo, - vieni suseno, kiti 
išmirė, o iš jaunimo naujų 
nedaug priaugo. Ypač sunku 
rasti asmenį, sutinkantį bū
ti pirmininku. Taip buvo ir 
su Kultūros Tarybos sudary 
mu. Spaudoje pradėjo rody
tis nusiskundimų, kad nie
kas nesirūpina, netvarko 
kultūrinio gyvenimo, ir to
dėl rezultatai menki -- blan
kūs, neįspūdingi. Kaltinama 
buvo LB, nes ji įpareigota 
tuo rūpintis ir už tai esanti 
atsakinga.

LB Krašto Valdyba tai 
matė, sielojosi dėl esamos 
padėties, uoliai ieškojo, kol 
rado asmenį, kuris apsiėmė 
ją suorganizuoti ir būti pir
mininku. Tas asmuo yra vi
siems žinomas rašytojas 
Anatolijus Kairys, gim. 1914 
m., sugebąs kurti ne tik įdo
mias dramas bei komedijas, 
bet ir visuomeninį darbą 
dirbti. A. Kairys dirbo JAV 
LB Valdyboje, buvęs ilga
metis Kultūros Fondo pir
mininkas, jaunimo teatro ir 
dramos studijos Chicagoje 
organizatorius. Be to, 1968 
m. pravedė JAV ir Kanados 
lietuvių teatro pirmą festi
valį.

Daugelis asmenų, sutiku
sių įeiti į KT-bą, savo moks
lo, meno ir literatūros dar
bais irgi mūsų visuomenei 
yra žinomi. Todėl reikia 
laukti, kad naujosios KT dar 
bai bus našūs, ir jos įtaką 
pajus lietuvių visuomenė.

Naująją KT, kurios pirmi
ninku yra Anatolijus Kai
rys, sudaro du skyriai - pla
navimo skyrius ir vykdoma
sis skyrius.

PLANAVIMO SKYRIUS
Dr. Jonas Balys, ‘Naujo

sios Vilties’ redaktorius; 
dr. Vytautas Bieliauskas, 
Xavier Universiteto profe
sorius; Dr. Adolfas Darnu
sis, Detroito Univeristetas;
Rašyt. Povilas Gaučys, Bib- 
liogr. žinių redaktorius; Dr. 
Antanas Klimas, Rochester- 
rio Universiteto profeso
rius; Žurn. Antanas Kučys, 
‘Varpo’ redaktorius; Dr. 
Tomas Remeikis, Šv. Juoza- 
pos Kolegijos Profesorius; 
Dr. Rimvydas Šilbajoris, 
Ohio Valstybinio Universi
teto prof.; Rašyt. Vytau
tas Volertas, buvęs JAV LB 
Kr. Valdybos pirmin.; Ra
šyt. Antanas Vaičiulaitis.

VYKDOMASIS SKYRIUS
Stud. Liucijus Alenskas, 

jaunimo kultūriniai reikalai;

4974

Jus iš
Ąžuolo ir Gintaro jotovyklos 
ir siunčtarnegeriausius 
linkėjimus.
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Ąžuolo ir Gintaro stovyklos stovyklautojai iš Romuvos 
Dirvai atsiuntė toki sveikinimą.

Rašytojas Anatolijus Kai
rys, JAV LB Kultūros Ta
rybos pirmininkas.

K. Čikoto nuotrauka 
Rašyt. Apolinaras Bagdo
nas, sekretoriatas; Tarn. 
Marija Grebliūnienė, finan
sai ir iždas; Mokyt. Jonas 
Jasaitis, specialūs uždavi
niai; Tarn. Antanas Karei
va, knygyno vedėjas; Komp. 
Darius Lapinskas, LB Jau
nimo Teatras; Advokatas Al 
girdas Ostrauskas, teisiniai 
klausimai; Stud. Emilija 
Pakštaitė, Jaunimo ryšiai ir 
informacija.

Šio sąstato KT-bą pirm. 
A. Kairys pristatė tvirtin
ti Kr. Valdybai, kuri savo 
posėdyje š.m. liepos mėn. 
29 d. ją patvirtino.

Sirvintuose paskelbė karą Dievui
Okupuotoje Lietuvoje 

smarkiai veikia “mokslo ir 
švietimo draugija” ‘Žinija’. 
Draugija turi daug padalų. 
Jos skyrių tinklas, lyg koks 
voratinklis, apglobė visą te
ritoriją; provincijoje veikia 
vietinės jėgos, nuolatos pa
remiamos sunkiais pabūk
lais iš centrų. ‘Žiniją’ galima 
įjungti su LTSR komparti
jos centro komiteto propa
gandos ir agitacijos skyriu
mi. Uždaviniai ir veikimo 
metodai yra tie patys. ‘Žini
ja’, tačiau, dengiasi ‘visuo
meninės’ organizacijos kau
ke. Tai senas kompartijos

Kultūros Taryba ateina į 
gyvenimą ne už visus dirb
ti ir kurti kultūrines verty
bes, bet vadovauti: planuo
ti, skatinti, taip pat ir kriti- 

'kuoti, kas yra negero lie
tuvių kultūriniame gyveni
me. Jos užduotis yra nu
rodyti trūkumus, apleistas 
sritis ir būdus, kaip paša
linti kultūrinio darbo kliū
tis, taip pat ir nustatyti gai
res ateičiai.

Kultūros srityje reiškiasi 
ne vien pavieniai asmenys, 
bet ir įvairios organizaci
jos, išskyrus politines parti
jas ir ekonomines bendro
ves, bet ir jos savo morali
ne ir materialine parama ga
li prisidėti prie kultūros ug
dymo. Todėl vienas, vado
vaujantis kultūriniam dar
bui, veiksnys labai reikalin
gas.

Kultūrinis gyvenimas bus 
gyvas, jei bus dirbamas pa
jėgių kultūrininkų, kurių 
kiekvienoje visuomenėje nė
ra daug, ypač išeivių tarpe. 
Be to, kultūrinis reiškimasis 
sunkiai įmanomas be kultū
ringos visuomenės, kuri jį 
visokeriopai remia: lanko 
kultūrinius parengimus, 
perka knygas ir t.t. Kultūri
nis darbas reikalingas lėšų, 
be jų vertingiausi sumany
mai lieka neįvykdyti. Čia ir
gi visuomenės pareiga jas 
parūpinti. Tokiu būdu, kul
tūros augimui reikia kūrė
jų, vadovaujančios organiza
cijos, kaip Kultūros Tary
ba ir kultūringos visuome
nės. šie trys veiksniai lai
duoja gyvą kultūrinį gyve
nimą. Todėl linkime KT-bai 
užmegsti artimus, tarpusa
viu pasitikėjimu paremtus, 
ryšius su kitais dviem veiks
niais, t.y. su kūrėjais ir lie
tuvių visuomene. Geriau
sios sėkmės.

LB Inf.

triukas kalbėti ‘visuomeniš
kos’ talkos ruporiais.

Pagal oficialią terminolo
giją, ‘Žinija’ rūpinasi skleis
ti materialistinę filosofiją. 
Pagal praktišką įvertinimą 
‘Žinija varo aršią ateistinę 
propagandą, terorizuodama 
kitaip manančius, kitaip 
įsitikusius sovietinius pilie
čius. Nors šie piliečiai dirba- 
valstybei, moka mokesčius, 
netgi balsuoja per blefinius 
rinkimus, jie neturi teisių 
ginti savo įsitikinimų. Kiek
viena pastanga pasisakyti už 
savo įsitikinimus, kurie ne
sutinka su ‘materialistine’ 
filosofija, gali pasibaigti 
asmens ‘perauklėjimu’ naiki
nimo stovyklose arba bepro
čių gydyklose!

Todėl nesistebime: kada 
Širvintuose ‘Žinija’ paskel
bė karą Dievui, nebuvo gir
dėti balsų, kurie pasisaky
tų priešingai.

Dievui atakuoti centrai 
parūpino sunkiuosius propa
gandinius pabūklus. Tai 
buvo iš Vilniaus atgabentie
ji 'filosofai’: Aukštosios par
tinės mokyklos filosofijos 
katedros vedėjas, docentas, 
filosofijos mokslų kandida
tas A. čedavičius ir LTSR 
Mokslų akademijos lekto
rius, docentas, filosofijos 
mokslų kandidatas A. Gai
dys.

Šios stambios ateistinio 
fronto figūros atvežtos į ma
žą Širvintų miestą suvesti 
paskutines sąskaitas su Die
vu. Šie ateistinio fronto 
maršalai, po ‘mokslo ir švie
timo’ priedanga turėjo pra
vesti paskaitų ciklą tema 
‘Šiuolaikinė katalikybė’. Šių 
‘maršalų’ iškalbą palaikė 
vietiniai ateistinio fronto vei 
kėjai.

Savaime aišku, paskaitų 
ciklas, diskusijos, visas šia 

proga įvykęs šurmulys, pra
ėjo (sako spauda) “klausy
tojų susidomėjimo atmosfe
roje”. Ir tai nenuostabu. Dis
kusijose dalyvavo Musninkų 
vidurinės mokyklos parti
nės organizacijos sekretorė, 
Musninkų komjaunimo or
ganizacijos sekretorė, Rajo
no vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas, Šir
vintų vidurinės mokyklos 
mokytoja, Čiobiškio apylin
kės tarybos vykdomojo ko
miteto pirmininkas. Visi šie 
režimo diktatūros bei mora
linės priespaudos rėmė
jai, vienas kitą palaikyda
mi, vienas kitą ir užtikrino 
savo įsitikinimų ‘teisingu
mu’.

Nors į tą vietinių rėks
nių bunčių atvyko neva filo
sofijos mokslų žinovai, šie 
nepasigedo seno lotyniško 
principo pritaikymo: tebū
nie išklausyta ir antroji ša
lis. Vadovaudami vienos 
krypties pasisakymų orgijai, 
‘filosofijos mokslų kandida
tai’, nuslydo į paprastų reži
mo propagandininkų būrį. 
Prie ko čia tie puošnūs titu
lai? Tai pastanga puošnia 
povo uodega pridengti gai
džių išvaizdą.

Tačiau ir antra medalio 
pusė. Matyti, kad vieti
nės Širvintų ‘mokslo ir auk
lėjimo’ pajėgos iki šiol ne
įstengė nukariauti Dievo 
Širvintų padangėje. Žmonės 
buvo varomi į viešas ateis
tines paskaitas, verčiami iš
girsti ‘žinovų’ nuomones, 
nes vietiniais ‘švietėjais’ 
nelabai pasitikėję. Matyti, 
kad Dievo nuvertimas iš Šir 
vintų padangės vis dar kie
tas riešutas.

Visa ši Širvintų istorija 
(ir šitaip visoje ok. Lietuvo
je) yra pavyzdys, kaip 
šlykščiai, biauriai okupaci
nis režimas, kvislingų talki
namas prievartauja žmonių 
sąžinę, niekina žmonių įsiti- 

• kinimus; Tai, kartu, rodo, 
kad sovietinėje visuomeniš
koje aplinkoje nėra jokios 
tolerancijos, jokio suprati
mo apie kukliausius demo
kratinius principus.

MILL MAN
Woodworking, M/F. Immed 
opening for 1 person shop 
in lumber yard. Loc near 
Center City. Mušt be ex- 
perienced. Mr. Arnold (215) 
HO8-5615 daily. (57-61)

MEAT CUTTER
For small market. Mušt be 
willing to handle all phases 
of general grocery store 
work. Would consider pre- 
vious grocer. Near Levit- 
town, Pa. 945-0444 (57-61)

Wanted Ist class skilled 
WELDERS
Fitter layout for struc- 

tural work. Experienced 
need only apply. Full time. 
55 to 60 hourS per week.
U.S. WELDING & FABRI- 
CATING INC. 8609 Stone 
Rd., Independence, Ohio. 
524-3800 (57-63)

MECHANIC M/F
Machine sėt up and repair 

of packaging or bottling- 
line. Experience necessary 
with and apprentiseship 
training in a mechanical 
trade.

Good starting salary and 
complete benefit program 
HEUBLEIN INC.
2500 Enterprise Drive 
Allen Park, Mich 48101 
(313) 271-3100 (57-59) 
E.O.E.

NURSE, REG. Full or part 
time. 3 PM till 11 PM. 
Nursing Home in Wyncote. 
Good vvagers & pleasant 
working conditions. Call 
(215) TU7-3430. (57-61)
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VAIKAITIS
Jurgis Švilpa į Lietuvių tautos tęstinumui -- vaikai- riai merkia akį:

Enciklopediją nepateko * - 
pavėlavo užpildyti anketą, 
o draugai, kaip žinote, iš pa
vyko, nieko neparašė: at
seit, jei apie mane enciklope
dija nė šnipšt, tai Švilpa te
gu švilpaus iš kartos į kar
tą ... nereikia... Bet bend
ruomenės pirmūnų eilėse 
Jurgio Švilpos vardas spin
dėjo, kaip žvakė, per raro- 
tas, galima sakyti, tik per 
vien4 ir dar nesuloštą parti
ją atsilikęs nuo Pasaulio 
ar krašto vadovų...

‘Ir į birutininkių balių Jur
gis bilietą iš anksto nusi
pirkdavo ir į Lietuvos Karei
vio Draugijos kasininkus bu
vo įsisukęs, kaip žaltys į 
gegutės lizdą, sakydamas: 
“seni kareiviai ne miršta 
bet išnyksta, kaip dūmai 
blaškomi vėjo, o kasa kam 
nors turės palikti!”.

Lietuvybę ir tėvynės mei
lę Jurgis praktikuodavo, 
galima sakyti, profesionališ
kai: ar suvažiavime kalbą 
pasakyti apie Vytautą Di
dįjį, ar vietos seną ateivį 
žemaitį Ciparį pravirkdinti, 
pasakojant apie Lietuvos 
darželių gėlytes, ar krašto 
valdžiai rezoliuciją sureda
guoti, kad mes čia suvažia
vome ne iš Afrikos džiung
lių ir nenorime, kad jankiai 
ten Vietname durnių volio
tų kada virš Plungės dar 
raudona vėliava plevėsuoja 
ir iš Jurbarko dobilynų 
maskolis žibalą pumpuoja 
kaip iš Texas dykumų, ar
ba kad ir artistų grupę iki 
antrųjų gaidelių prigirdyti 
po bendruomenės minėjimų, 
Jurgiui buvo tik paduok.

Taigi, žmogus Dievo apdo
vanotas: ir žmonės myli 
ir žmona per dažnai dur
niumi nevadina, žodžiu -- gy
venk ir norėk!

Bet va, jau kuris laikas 
pradėjo Jurgiui širdį knie- 
tinti tokia, ilgai pasą
monėje tūnojusi, rakštis. 
Pradėjo, kas tuojau atkrei
pė jo gyvenimo draugės dė
mesį, ir indų po pietų nebe
plauti, o pasigriebęs ‘Mille- 
rio’ bonkelę, išbėgt ant ‘por- 
čiaus’, lietuviškai sakant, ir 
palengva, pypkės pelenus 
kratydamas ant pariestos 
šeimos katino uodegos, vis 
giliau susimąstyti.

-- Kokį gi čia biesą da
bar galvoji, dar katino uode
gą padegsi, neiškentus vis iš 
bėgdavo į porčių jo gyveni
mo draugė, - kas atsitiko? 
Gal jau iš darbo prieš pen
siją varo, ar, netyčia į bend
ruomenės valdybą išrinko? 
Pasakyk: dalindavomės gy
venimo džiaugsmais, pasida
linsime ir nelaime, nebi
jok!

Ir taip vieną šiltą pavasa
rio vakarą, Jurgis profesio
nališkai sumaišė žmonai 
stiklą Bacardi, sau gi pa
siėmė Millerio bonkelę ir 
atvėrė savo širdies opą.

- Matai, brangioji, mane 
kankina patriotizmas, kaip 
čia išsireiškius, lietuvybės 
išlaikymo problema, žiūrint 
iš šeimos židinio taško... 
Gyvename, atseit, veikiame, 
o kas po mūsų? Ar, sakysim, 
po dešimties ar daugiau 
metų? Ar koks Švilpų pali
kuonis dar švilpaus Michi- 
gano pakrantėse ar demo
kratiškais pagrindais atsi
kūrusioje Nepriklausomoj 
Lietuvoj? A?

- Žegnokis, Jurguti, pra
dėjo, lyg kažką negero nu
vokdama Švilpienė. -- Juk 
du užauginom, o dabar, kada 
jau ir artraitis po galūnes 
mėtosi... ką čia tu dabar?

- Ne apie mus, brangio
ji, -- susimetė ir Jurgis, -- 
bet va Pranukas: jau penki 
metai ženotas, o vaikaičio - 
nė šnipšt!... Štai ko reikia

J. KATINAS

čio... lietuviškai kalbančios 
ir galvojančios celės, kuri 
vėl galėtų daugintis, kaip 
šabalbonas, juk prisimeni iš 
gamtos mokslų...

Švilpienė, akmeniui nusi
ritus nuo širdies, vienu ypu 
išgėrė paraudusį bacardį ir 
iš karto užėmė tvirtą pozici
ja:

- Tai ko daužaisi po vi
sokias bendruomenes ir vi
suomenės, ko nepakalbi su 
vaiku, kaip vyras su vyru, 
ko lauki penkis metus, gal 
nori, kad aš pamokyčiau, 
ne dukterį užauginom, už
tenka, kad mano keptuvė, 
kaip mašinos radiatorius ne
gali atvėsti tavo posėdžiams 
užkandas bedarant.-- Ir, 
trenkus porčiaus duris, davė 
suprasti, kad audiencija 
baigta...

Nežinia kaip toliau istori
ja klostėsi, bet faktas lieka 
faktu, kad po metų į Švilpų 
pasaulį įriedėjo apskritas, 
kaip šabalbonas, sofistikuo- 
jančiai nusiteikęs, lietuviš
ko gyvenimo tęstinumo sim
bolis ’-- vaikaitis. Iš viršu
galvio - tikras senis Švilpa, 
iš akių į jaunąją mamą, iš 
balso -- tikras jaunasis tė
vas, sugebėjęs rėkti pusva
landį, nepabėrus nė vienos 
ašaros.

Švilpų gyvenimas pasi
keitė diametrališkai. Senoji 
Švilpienė atjaunėjo, galima 
sakyti, mažiausia 10 metų. 
Nežinančiam net galėjo at
rodyti, kad ne jos marti pa
gimdė Andriuką, bet ji pati. 
Ir nuo šios vietos visas 
senųjų Švilpų gyvenimas 
buvo atitinkamu kampu, 
kaip mėnulio raketa, pasuk
tas į Andriuko orbitą.

Pasikeitė ir Jurgio Švil
pos gyvenimas. Būdavo... at
eina senis Švilpa iš darbo ir, 
vos šonines duris pradarius, 
švelnūs čirškinamų svogū
nėlių aromatai pradėdavo 
glostyti šeimyninio gyveni
mo išlepintą Jurgio uoslę - 
atseit, laukiama pietų... ir 
žmona, stereo bangų sūku
riuose sau niūniuoja kokią 
rapsodiją, atseit pietų nuo
taikai sudaryti... Dabar ant 
tuščio stalo, skubomis sure
daguota informacija: “Išva
žiavau pas Andriuką į Chi- 
cagą, valgyt pats prasima
nyk, juk buvai skautas ir su 
vienu degtuku ugnį užkur- 
davai. Būtų pats laikas jau 
ir suliestėti, dar širdies 
ataką gausi, o kas padės 
Andriuką į mokslus išleis
ti. Sugrįšiu pati, nesitran- 
kyk, taupyk mašiną, gal rei
kės Andriuką pas daktarą 
nuvežti ar kur... Geriau iš
siurbk kambarius ir patai
syk tvorą, kas svetimi šunys 
po kiemą nelandžiotų, dar 
kada Andriuką išgąsdins, 
kai atvažiuos...”

O Andriuko tėvai moder
niški, čia mokslus ėję, sa
ko:

-- Nepyk mama, bet mes 
neprisimename, kaip ten jūs 
senojoj tėvynėj mus augino
te, bet pagal dabartinius 
kompiuterius vaikui patai
kauti - tai nusikaltimas. 
Pavalgydinai, pervystei ir į 
lovą. Nori - tegul guli ir į lu
bas spokso, nori - tegu mie
ga, nori - tegu rėkia, bet nei 
mes patys nešiosim nei jums 
leisime vaiką tvirkinti.

Čia Švilpienė jau ir į aša
ras, sako:

-- Ne tam aš čia visokiau
siomis transportacijos prie
monėmis atvažiavau pas jus, 
besisaugodama, kad koks 
Chicagos juodis neišprievar
tautų, kad negalėčiau And
riuko nė panešioti. Neno
rit, nereikia. Važiuoju ir 
daugiau nebeatvažiuosiu. Ži
nokitės!

O jaunieji šypsosi ir gud-

- Važiuok, mama, bet iš 
kiek nori derėtis, kad rytoj 
vėl atvažiuosi? O Andriukas 
visa burna šypsosi močiutei, 
atseit, neklausyk tų durnių 
mano tėvų, atvažiuok ir kaip 
jie išeis, daryk ką nori, juk 
ir man atsibodo į lubas žiū
rėti.

Nežinia kaip tie pirmieji 
kivirčai būtų pasibaigę, bet 
matot, tėvai dar jauni ir pa
dai dega ir planų-planelių vi
sokių. Va atostogos jau iš
planuotos ir ne bet kur - į 
Aspen Colorade dešimtį die
nų slidėmis po kalnus pa
lakstyti, o kaip su Andriu
ku? Vakare skambina:

-- Halo, mamyte, kaip tau 
sekasi... atvažiuok, nepyk ir 
Andriuką panešioti leisi
me... ir lietuviškai kalbėti 
galėsi pamokyti.., o gal ge
riausia, jei mes pas jus visą 
tą turtą atvežtume ir “have 
a fun” dešimčiai dienelių, O 
key?...”

Čia jau ir senio Švilpos 
patarimo prireikė:

- Motin, tik pagalvok, juk 
objektas tik 18 inčų, o gal 
dar tėvus į Kubą nuskrai
dins, ką mes tada? Ir susi
kalbėti dar negalime ir gal
va dar už visą likusią kūno 
dalį dvigubai sunkesnė, kaip 
po veiksnių baliaus. Ką mu
du darysime, pagalvok!

Ja, tik dabar tau pra
deda protas veikti, -- atsikir
to Švilpienė, -- o kur tavo 
lietuviškos celės teorija, kur 
šabalbonai? “Never mind”, 
marčios motina kitos duk
ters dvynius dvi savaites 
dabojo, nepasiuto, nepasiu
sime ir mes. Nenusileisiu...

Rezultate, trečiadienio va
karą, Andriukas su visu 
savo kilnojamu turtu atsi
rado pas senuosius Švilpas.

***
Pranukas -- vaikas jaut

rus ir, lietuviškai išsireiš- 
kus, skrupulyvas. Pasikvie
tė tėvą į saloną ir, ištrau
kęs iš ‘sportkočio’ popierius, 
patiesė prieš tėvo akis:

-- Čia yra mano einamų
jų sąskaitų sąrašas, čia nu
meris ir raktas nuo mano 
taypymo dėžučių, ten yra 
mano vertybės popieriai ir 
diplomai, žodžiu, tėveli, 
jeigu kas, neduok Dieve, 
mums atsitiktų nepalikit 
vargšo našlaičio.

Či jau ir Švilpai didelė 
ašara per gyvenimo išvago
tus skruostus nuriedėjo ir, 
tokiame amžiuje, jau ir ran
kos virpėti pradėjo...

-- Ką tu čia, vaikeli, kokių 
einamų sąskaitų mums čia 
reikia? Kai tave į mokslą iš
leidome, uždariau einamą 
sąskaitą, sudėdamas vonioj 
keramiškas plyteles, žodžiu, 
mudu su mama esame idea
lai išbalansuoti, kaip to mek- 
sikono ekonomija: ir pašaras 
pasibaigė ir asilas padvė
sė.

Jaunoji mama buvo užim
ta parengiamuoju chemijos 
kursu, mokė Švilpienę, kaip 
reikia Andriukui daryti for
mules pilstant iš vieno plas
tikinio maišelio į kitą moder
niųjų daktarų apskaičiuotą 
valgio dietą.

Atsibučiavo ir sudiev! At
seit, see you! Pirmasis pa
stebėjo situacijos pasikeiti
mą Andriukas. Aha! Atro
do, kad daugiau man valan
domis spoksoti į lubas ne
teks. Švilpienės geriausios 
draugės, jau iš vakaro, atga
beno iš Goldblatto spor
to vežimėlį, o pati Švil
pienė padarė istorinį pareiš
kimą prie Andriuko lovelės 
susirinkusiai negausiai svi
tai: Jurgiui ir Švilpienės 
dėdei Petrui, pirmojo pasau
linio karo veteranui, Ver- 
dūno didvyriui, kad šiuose 

namuose Andriukui verkti 
neleisianti. Dėdė Petras 
nors ir senyvas, bet gudrus 
žemaitis iš karto apibrėžė 
savo pareigas: “Aš Andriu
ką pavėžinsiu sportiniu ve
žimėliu, tik nepristatykit 
manęs ‘steady’.

Ir taip 18-kos inčų Andriu
kas pradėjo gyventi links
miausias savo gyvenimo die
neles: valandą pamiega, o 
likusias tris iki valgio 
“entertainment, please!”. Iki 
4 vai. p.p. Švilpienė nešio
ja, dėdė vežioja, po 4 vai. - 
Jurgis nešioja dėdė ir Švil
pienė vežioja. Per vienos 
valandos Andriuko miego 
periodą Švilpienė puola for
mules daryti, žodžiu, Švil- 
pienei akis suverti laiko ne
belieka.

Į trečią dieną Švilpienės 
paakius pradėjo supti mėly
ni ratai. Namas, dar apy- 
naujis ir durys visur padary
tos, galima sakyti, gaspado- 
riškos, po tris pėdas, bet žiū
rėk Švilpienė, nė iš šio nė iš 
to, eidama atsimuša į durų 
staktą ir aikteli... Vygos jau 
nepajudina nuo Andriuko at
važiavimo. Pagailo Jurgiui 
gyvenimo draugės ir, nors ir 
pačiam reikia eiti į gana 
nervingą ‘ofiso’ darbą, prade 
jo keltis 4 vai. ryto ir iki 7 
vai. duot žmonai bent 3 vai. 
į parą poilsio.

O visų linksmiausias 
Andriukas! Žiūrėk, tarp 
dviejų pirštelių jau nykštį 
bando kišti ir rodyti sene
liams špygą: “have a fun!” 
-- atseit...

Ar tai dėl jaunystės nuo
dėmių, ar kokių kitų, dar ne- 
suvestų sąskaitų ir pati 
gamta išėjo Švilpų opozi
cijom Iš antradienio į trečia
dienio naktį (tai buvo Vely
kų Didžiojoj savaitėj) pri
vertė Indionų valstijoje 25 
oficialių inčų sniego, nutrau
kiant elektros laidus ir pa
skandinant visą rajoną tam
sybėse.

Nėra elektros -- nėra šili
mos. Dėl šviesos -- niekis, 
gali žvakę užsidegti, ar bala
ną. Bet su šilima blogai: lau
žo viduj nekursi! Sustojo 
Švilpų pečius ir 1400 kvad
ratinių pėdų namas pradė
jo vėsti, kaip žemės rutulys 
dinozaurams išdvėsus...

Švilpienė uždegė visus ke- 
turius virtuvės gazinio pe
čiaus židinius ir, sustūmus 
šešias kėdes padarė naują 
guolį Andriukui.

Didįjį Penktadienį, vietos 
pareigūnams sutvarkius 
eletkrą suskambėjo telefo
nas. Tar kitko, senieji Švil
pos gaudavo žinių iš jaunųjų 
tėvų Aspene kiekvienos 
dienos vakarą. Tėvai lieka tė 
vais, vaikas rūpi, atseit. 
“Kaip tau, mamyte, kaip 
Andriukas?...” Negi sakysi, 
kad sėskit į sekantį lėktuvą 
ir namo! Gaila vaikų... savas 
kraujas.

“Viskas gerai”, Švilpienė 
atraportuodavo” ... nesirū
pinkite, slidinėkite, pasiaus- 
kite, gyvenkit, kol dar gy-į 
venimas gražus...” -- ir dre
bančiomis rankomis vos pa
taikydavo užkabinti ragelį.

Bet šį kartą telefonas ne 
iš vaikų. Kanada ... kraujo 
giminės ... atseit, seniai 
matėmės, malonu būtų susi
tikti... ir žinote ką? Ne ką 
mes čia veikiame per šven
tes, jeigu jūs negalite, tai 
mes atvažiuojame švęsti 
Velykų šventes pas jus.

- To dar betrūko - sude
javo šiaip jau labai kantri 
Švilpienė. -- Ką gi aš, varg
šė, dabar pasidarysiu, kaip 
priimsiu, juk nė valandos 
laiko, taip sakant, atsargi
nės neturiu.

Švilpai širdį suspaudė, sa
ko:

- Tuščia jų, tegu važiuo
ja, negi šėtonams pasaky
si ‘ne’, juk kraujo giminės, 
dar užsigaus... šnapso turiu, 
dar porą tuzinų kiaušinių 
kietai išvirsiu, gal neieškos 
geresnių patiekalų ... nenu
simink... 

O Švilpą darbe irgi mie
gas kankina, jau ir skaičius 
mašinėle nebesudeda kaip 
reikiant ir bosai kaž kaip 
pradeda įtarinėti, gal divor- 
suojasi- ar kitą kokią bėdą 
žmogus turi. Didysis šešta
dienis, juk čia pat jau Ve
lykos, nuvažiavo Jurgis apsi 
kirpti ir grįždamas sustojo 
A & P Velykų lelijos nusi
pirkti, kaip čia šventės be 
jokios gėlelės... Kad neper 
lūžtų, pasidėjo prie savęs 
ant pirmos sėdynės.

Sukosi į didįjį kelią, ar tai 
per Velykų leliją nepamatė 
ar jau tokia Dievo valia, 
tik bumpt į pravažiuojan
tį sunkvežimį... Čia jau ir po
licija prisistato, žodžiu, nors 
imk ir pasikark.

Parveža Švilpa Velykų le
liją ir kaip neslėpsi, bet gy
venimo draugė jaučia nege
ro. -- Jurgi, -- sako -- 
ko toks nesavas, kas vėl at
sitiko?

- Dėl vaikų neramu, -- me
luoja Jurgis, užgniaužęs 
širdyje naują nemalonumą.

-- Nenusimink, juk rytoj 
iš ryto, vėliausiai, griš. Kiek 
čia beliko... geriau užsisuk 
radiją ir paklausyk, koks 
oras, -- ramina Švilpienė.

Nieko blogo nenujausda
mas įsijungia 2 kanalą ir, 
O Jergutėliau mieliausias! 
Aerodromų kontrolierių 
streikas! Visas oro susisie
kimas suparaližuotas!..;

Švilpienė - šeimininkė 
profesionalė. Kad jai kas tik 
kelias valandas duotų, bent 
kumpį į pečių įkišti ar prie 
virtuvės puodų pasitranky
ti, galėtų gimines iš visos 
Amerikos priimti, bet kur 
tas valandas gauti? Nebent 
vaikai laiku sugrįžtų, kažin 
ką Jurgis per žinias girdė
jo?

Švilpų dangus apsiniau
kė. Bet Apveizda, vis dėl to 
Švilpų neapleido... Vaikai 
gabūs! -- čia mokslus ėję... 
Įsiprašė kaž kaip į specialų

slidininkų grupei skirtą lėk
tuvą ir prisistatė kaip iš 
dangaus, Velykų rytą, pado
riems katalikams visur alle- 
liuja begiedant...

Pragydo Aleliuja ir Švil
pų širdys. Švilpienė tuoj į 
virtuvę...

Pirmą valandą jau ir sve
čiai iš Kanados pasirodė, 
o Švilpienė jau ir kumpį 
ir antį ir dešrų ir kopūs
tų ir viščiukų beturinti ... ir 
viskas praėjo taip laimingai, 
kaip Jaunimo Kongresas.

Tik į antrą savaitę pradė
jo Švilpos atsigauti.

Ir vėl vieną šiltą pava
sario vakarą Jurgis profe
sionališkai sumaišė paraudu
sio Bacardi stiklą savo gy
venimo draugei, sau pasiė
mė dvi Millerio bonkutes 
ir susėdus ant porčiaus, už
simezgė pašnekesys:

- O vis dėl to gera turė
tai vaikaitį -- lietuviškumo 
tęstinumo celę, ir mylėti jį 
ir jo dievišką šypseną dau
giau už save patį, be kad 
18-kos inčų būtybė galėtų 
ramų šeimos gyvenimą ap
versti aukštyn kojom, sunku 
buvo prieš laiką suvokti...

WELDERS—BURNERS
Light Steel Fabrication. 2 years mini
mum experience. CO 2 and inner- 
sheild, and M1G prcferrable.

Ist & 2nd Shift 
Full or partime 

CLEVELAND FROG CROSSING CO. 
6917 BF.SSEMER 

CLEVELAND, OHIO 44127 .
An Equal Opportunity Employer 

(51-60)

MAINTENANCE PERSON 
Local manufacturer requi- 
res services of a person w/ 
mechanical, eletrical & boi- 
ler experience. All fringes. 
Salary open (215) 483-3941. 
(67-61)

REAL ESTATE FOR
SALE

EAST 67th Off Union 
4 family dwelling. Very good 
income. Reasonable. Call 
(216) 731-6860; (216) 289- 
1340. (57-59)

Didžiausias kailių

pas vienintelį 
lietuvį kailininkq 
Chicagoje
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185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

TAUPYKITE DABAR
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lietuviškai.
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SANSKRITAS IR LIETUVIŲ KALBA (2)

ŽODŽIO PRASMĖ
iOrrtė statkutEde rosrles

Sanskritas yra negyva 
kalba. Sanskrito tekstus aiš
kindami, mokslininkai įvai
riais būdais stengiasi ‘at
statyti’ kiekvieno žodžio 
prasmę.

Įprastas kalbininkų me
todas aptariant sanskritiš
kų žodžių prasmę yra sura
šinėti tos pačios šaknies žo
džius įvairiose dabartinėse 
kalbose ir sulygintų kokiu 
būdu sanskrito žodis deri
nasi su tos pačios šaknies 
terminais kitose kalbose.

Šitokias įvairias prasmes 
surašinėjant, retkarčiais, 
TIKTAI RETKARČIAIS, 
yra minimi lietuviški, lat
viški ar prūsiški atatikme- 
nys. Kalbininkai gerai žino, 
kad artimiausios sanskritui 
yra baltų kalbos, bet jie, de
ja, neturi pakankamai bal
tų bibliografijos toje srity
je. Mūsų gėdai, turime pri
sipažinti, kad sanskritologi- 
jos studijose, mes, baltai, 
iki šiol ypač pasižymėjome 
... savo nebuvimu.

Sanskritiško teksto ver
tėjai ar komentatoriai, užti
kę kokį nors žodį, kurio nėra 
kitose Europos kalbose, o 
tik pas mus, pasimeta dėl 
jo tikslios prasmės, kaip pa
simeta ir indų mokovai, ku
rie mūsų kalbos nė girdėti 
negirdėjo. Tokiu atveju, 
tiems žinovams belieka vie
nas kelias: kruopščiai surink 
ti milžiniškame sanskrito lo
byne visus sakinius, kuriuo
se tas žodis pasitaiko ir pa
gal tų sakinių prasmę steng
tis ATSPĖTI, ką žodis reiš
kia. Šį metodą vartojant gau 
naši stebėtinas skirtingų 
prasmių jovalas, o iš tiesų 
gi tos tiriamos šaknies tė
ra viena prasmė, kuri api
ma visus variantus. Jei ‘spė
jamas žodis liečia abstrak
čias, mokslines ar filosofines 
temas, neesant pirmykštei 
konkrečiai žodžio prasmei, 
spėliojimas tampa beviltiš
kas.

Indijoje studijavęs ir dės
tęs jugoslavų kalbininkas 
prof. M. Markovich neseniai 
pabrėžė faktą, kad garsio
sios Bhagavad gitos (bagoto 
gaidos, t.y. giesmės) tekstas 
buvo ir yra plačiai aptaria
mas Indijoje bei kituose 
kraštuose, bet iki šiol nėra 
buvę nei vienos “sistematiš- 
kos Gitos terminų studijos, 
atliktos filologiniais-filosofi- 
niais pagrindais”. Paties 
Nehru patariamas Marko
vich kiekvieną Gitos filoso
finį terminą surašė ir žymė

KVIEČIAME PRALEISTI
SAVO ATOSTOGAS 
PIETINES NEW JERSEY 
ATLANTO PAKRAŠČIO 
GRAŽIAME KURORTE

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais van
denimis kainuoja tarp 50.00 dol. ir 70.00 dol. savaitei 
dviems asmenims, šeimyniška nuotaika, švarus ir 
rūpestingas patarnavimas. Atidari iki rugsėjo 
pabaigos.

JONAS JASINSKAS
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė. 

Ocean City, N. J. 08226
Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221

Area Code 609

jo kokioje eilutėje ką jis reiš
kia. Vargšui kalbininkui iš 
to milžiniško darbo paaiš
kėjo gal tik tiek, kad tas 
pat žodis kiekvienoje vieto
je ką nors kitą reiškė...

Tokiose sąlygose, nėra ko 
stebėtis jei. sanskrito teks
tų vertėjai kiekvienas ki
taip tą patį tekstą supranta 
ir išverčia. Čia tektų paci
tuoti vieno vertėjo, Federi- 
co Climent Terrier nuomo
nę apie didžiojo indų epo, 
Mahabharatos “stambius 
skirtumus gausiuose šios po
emos vertimuose”.

Tame skirtingų vertimų 
chaose, įdomiai reikalą iš
sprendė viena chicagiškė 
“Yogi Publication Society”. 
Ji nutarė pravesti savotiš
ką balsavimą: patiekė savo 
skaitytojams ne naują Gitos 
vertimą, o įvairių vertimų 
mišinį. Skaitytojui buvo 
pristatytas toks kiekvieno 
posmo tekstas, dėl kurio 
daugiausiai vertėjų maž
daug sutapo... Ach, nevel
tui sanskrito vertėja Annie 
Besant šio šimtmečio pra
džioje skundėsi, kad sans
krito raštų pažinimo srity
je vakarai randasi pirmosios 
vaikystės laikotarpyje.

Nuo Annie Besant laikų, 
deja, yra labai mažai paženg 
ta į priekį sanskrito žody
no rimto pažinimo srityje. 
Taigi č. Gedgaudo naują pa
žiūrą į sanskritą tenka pri
imti kaipo svarų įnašą. 1) Č. 
Gedgaudas pirmą kartą ap
taria istorinį pagrindą nuro
dantį baltų ir sanskrito kal
bų santykį. 2) Kartą atsi
stojus ant istorinio pagrin
do, Č. Gedgaudas mums pa
tiekia NEGYVOS sanskrito 
kalbos atatikmenį GYVOSE 
lietuvių ir latvių kalbose.

Moderniam sanskritolo- 
gui, norinčiam suprasti, kad 
sanskrito terminologija nė
ra vien ‘apytikrių’, sunkiai 
sugaudomų sąvokų liūnas, o 
tikslią prasmę turinčių žo 
džių rinkinys, turėtų būti 
privaloma perskaityti Č. 
Gedgaudo knygos skyrius, 
liečiančius sanskritą. Mat Č. 
Gedgaudas ten patiekia lie
tuviškus konkrečius atatik- 
menis kaip tiktai tiems sans
krito žodžiams, dėl kurių aiš
kinimo žinovų jau yra su
pilstyta iš tuščio į kiaurą 
marios bereikalingo rašalo.

Beje, iki šiol vertėtų 
naudojami sanskrito dievų 
tikriniai vardai, sulyginti su 
lietuvių kalba, daug kur pa
sikeičia į gamtos reiški

nių sąvokas. Pav. sakinys, 
kuriame ‘prajapati’ būdavo 
verčiama į “god Prajapati, 
Lord of creatures” (žiūr, 
Lanmaną) (1) tampa saki
niu, kuriame eina kalba apie 
daikto, asmens ar visatos 
‘pradžią pačią’. Panašiai 
įvyksta su įvairių kitų die
vų ‘vardais’, kuriuos atsta
čius į, pirmykštę baltišką 
prasmę, sanskrito tekstas į- 
gauna visai kitą reikšmę, 
negu iki šiol daugumos ver
tėjų buvo manyta.

Nekitaip yra su gausiais, 
iki šiol buvusiais “rytietiš
kai netiksliais’ sanskrito 
moksliniais terminais. Pav. 
kai Č. Gedgaudas nurodo, 
kad sanskrito žodis ‘loka’ 
atatinka mūsų žodžiui ‘lau
kas’ siaurąja ir plačiąja 
prasme, jis tuo pačiu tiksliai 
paaiškina visus, iki šiol mig
lotus, šio žodžio vartojimus 
sanskrite. Nes, iki šiol, iš
vertus pagal žodyną žodį ‘lo
ka” į ‘open space, free 
room, place’ (2), vakariečiui 
sanskritologui buvo ypatin
gai sunku suprasti šį žodį, 
kai jis buvo vartojamas 
moksle ar filosofijoje. Pav. 
‘giva-loka’ yra pažodžiui ‘gy
vybės laukas’, nurodantis vi
są eilę mokslinės klasifika
cijos ir filosofinės galvose
nos sampratų. Arba vėl, 
‘indra loka’ yra ne mitologi
nis dievo Indros dvaras, o 

- ‘eindaros laukas’, ėjimo lau
kas. Tuo žodžiu buvo nuro
doma saulės’ trajektorija dan 
guje. ‘Triloka’, kaip Č. Ged
gaudas mums grafiniai pa
rodo savo knygos puslapyje 
212, buvo ankstyvasis kar
tografinis terminas nuro
dantis ‘trilaukę’ -- Azijos, 
Europos ir Afrikos žemy
nų primityvią grafiką. Tas 
‘trilaukės’ žodis vertimuose 
yra įvairiai kraipomas į ‘pa
saulį’, ‘visatą’, ‘žmoniją’, ‘že
mės plotą” ir t.t. O juk tai 
būta tikslaus geografinio 
termino...

Disciplinų ir mokslų rū
šiavimas, matematikos ter
minai, atstumo, greičio, svo
rio matai, logiško galvojimo 
pakopos ir jų pavadinimai, 
dramos veikalų struktūros 
taisyklės, filosofijos termi
nai, rafinuočiausi gramati
kos suskirstymai, teisiniai 
išsireiškimai, ir t.t., ir t.t., 
pas Č. Gedgaudą, kartą su
gretinti su baltų kalbomis, 
daug kur įgyja jų moksliš
ką prasmę pateisinančią kon 
krečią sąvoką.

Nepatingėk, skaitytojau, 
atidžiai dar kartą perskai
tyk Gedgaudo knygos sky
rių ‘Indijos perlai’. Užtiksi 
ten mūsų užmirštos, nuosta
biai aukštos civilizacijos ato
švaistes.

(1) - Dievas Prajapati, bū
tybių ponas.

(2) - Atviras plotas, lais
vas plotas, vieta.

MILLWRIGHT, with Ray- 
mond roller mill exp. Excel. 
sal. & benefits. Interconti- 
nental Cocoa Products, 2500 
Broadway, Camden, N.J. 
(609) 541-2200. (57-61)

WAITRE$SES. Mušt be 21. 
We need well groomed at- 
tractive people. Apply bet- 
ween 8-2 PM. Kelly’s Court. 
Greenwood Avė. & Lime- 
kiln Pike. Wyncote, Pa. 
į215) 885-6070. (57-63)

Dviračių sportu viš daugiau susidomi ir mūsų jaunimas. Štai du clevelandiečiai 
A. Gudėnas ir A. Raulinaitis dviračiais atliko kelionę iš Clevelando į Torontą ir 
atgal. Grįždami sustojo Pymatuning, Pa., kur tuo metu stovyklavo Clevelando 
skautės ir jūrų skautai. Nuotraukoje A. Gudėnas ir A. Raulinaitis kalbasi su 
stovyklos vadovėm D. Kavaliūnaite, E. Giedraityte ir S. Gruzdyte.

V. Bacevičiaus nuotrauka

DETENTĖS KVAIŠULIO 

DEMASKAVIMAS
RIMAS DAIGŪNAS

Didžiųjų rusų disidentų 
knygos Amerikoje nėra, nau
jiena. Anaiptol, jų vardai 
tampa netiktai familiariški 
amerikinei visuomenei, bet, 
tokie dabar laikai Ameriko
je, daugeliui idealistų bei 
patriotų Amerikoje tampa 
savais, Amerikos demokra
tijos ir laisvių sampratą 
ginančiais. Toks jau gyvena
mojo momento paradoksas. 
Laisvė nėra dalinama pagal 
teritorijas, laisvė priklauso 
visiems.

Iš Sovietų Sąjungos bru
taliai ištremto rašytojo Alek 
Sandro Solženicino ‘Gulago 
arcvhipelagas’ pasiekė pir
mąją vietą amerikinių la
biausiai perkamų (best-sel- 
ler) knygų sąraše. Šiomis 
dienomis pasirodė Andre
jaus D. Sacharovo knyga 
‘Sacharovas kalba’ (Sacha- 
rov Speaks) didžiulės leidyk
los Knopf išleista. . Sacha
rovas gyvena Sovietų Są
jungoje, garsus fizikas, so
vietinės vandenilio bombos 
kūrėjas (taip jis žinomas 
užsienyje). A. Solženiciną 
ištrėmus, A. Sacharovas 
liko vienas iš žymiausiųjų 
intelektualų disidentų. Jo 
raštai pasiekia užsienį, lei
džiami, vaizduoja kompli- 
kuočiausias rusų disidenti
nio judėjimo idėjas.

Jau kelintą A. Sacharo
vo knygą amerikiečių visuo
menei pristato gilus sovie
tinių problemų žinovas, vie
nas milžiniškojo The New 
York Tiems dienraščio re
daktorių, Harrison E. Salis- 
bury. Ir šiai, pastarajai 
knygai, redaktorius parašė 
įvadą, pristatantį knygos 
turinį bendrojo temos kon
teksto sumoje. A.D. Sacha
rovo knyga yra apybraižų 
rinkinys, uriuose autorius 
aptaria bei sprendžia politi
nes, socialines ir teisines 
temas. Dominuoja savo svo
riu JAV ir SSSR deten- 
tės definicijos poieškiai. 
Prasmingoji detentė tebus 
tada realizuota, galvoja au
torius, kada susitarimą ly
dės nusiginklavimas, de
mokratizacija ir socialinė 
pažanga. Be šių sąlygų, sa
ko autorius, turėsime ne
tikrą detentę, kapituliacijos 
detentę arba interesų san
kryžos detentę. Šitokios de- 
tentės formos netarnaus 
žmogaus laisvių ir idealų 

apsaugai, bet priešingai, su
kels ir parems didesnę prie
vartą, sunkesnį sovietinį te
rorą, nukreiptą prieš jėgas, 
kurios Sovietų Sąjungoje 
siekia didesnių asmeninių 
laisvių. Netikra detentė su
stiprins sovietinių vadų pa
sitikėjimą, provokuos juos 
surizikuoti branduolinių 
ginklų panaudojimu...

A.D. Sacharovas duoda 
suprasti, kad netikra de
tentė, Sovietinę sąjungą 
visaip stiprinant, artina pa
saulį prie katastrofos, prie 
branduolinių ginklų karo.

Jis nori gyvu pavyzdžiu 
parodyti, kad baisūs ginklai 
valdomi neatsakingų, avan
tiūristinių smegenų ir ran
kų. Mokslininkas sugebėjo 
sukaupti branduolinės ener
gijos jėgą, siekdamas pa 
naudoti savo išradimą pra
monei. Jo išradimas gavo... 
vandenilio bombos pavyda- 
lą. Sovietiniai vadai šitaip 
priėmė ir panaudojo vande
nilio branduolinės energijos 
formules. Mokslininkas tapo 
pavadintas ‘vandenilio bom
bos tėvu’. Tuo tarpu pirmi
nės jo studijos buvo veda
mos kitų tikslų. Atrodo, jo 
formulės atvedė prie vande
nilio branduolinio ginklo re
alizacijos.

1958 metais A.D. Sacha- 
, rovas kreipėsi į N. Chruš
čiovą, prašydamas įvesti 
trijų metų energijos bandy
mų draudimą, įspėdamas dėl 
pavojų, dėl šiurpių bandy
mų.

N. Chruščiovas atkirto: 
“Sacharovas yra geras moks 
lininkas. Bet palikite toles
nę problemą mums. Mes 
esame šio sukto politinio biz
nio specialistai, mes veda
me mūsų užsienio politiką. 
Tai jėga, klaidinanti priešą. 
Mes skelbiame, kad mūsų 
politika pagrįsta mūsų galia. 
Būčiau kvailys, ne Ministrų 
tarybos pirmininkas, jeigu 
imčiau ir klausyčiau, ką man 
pataria tokie, kaip Sacharo
vas! 1960 metais mes padė- 
ome išrinkti Kennedy. Tai 
mūsų politika. Bet aš nekrup 
teisiu, jeigu jam supančio
tų kojas ir rankas, jeigu kas 
jį išverstų iš pareigų bet ku
riuo momentu”.

Ši ciniška N. Chruščiovo 
ekspromtinė deklaracija par 
bloškė A.D. Sacharovą. Tai, 
atrodo, buvo ‘kelio atgal’, į 

disidentizmą pradžia.
Jis pamatė, kad jo, tiesio- 

gis ar netiesiogis išradimas 
tapo milžiniškos destruk
cijos ginklu rankose žmo
gaus, kuris nei sentimen
tais, nei humanistiniais ide
alais galvos sau nesuka. 
Vandenilio bomba tapo vie
nu sovietinės užsienio politi
kos vykdymo faktoriumi. 
Tai tikrai mokslininko trage
dija didžiulio masto. Apta
riamoje knygoje autorius 
apie tai kalba.

Suprantama, prieš vande
nilio bombą sovietai jau tu
rėjo amerikietiškos kons
trukcijos branduolinių gink
lų. Tad jie jau buvo pajė
gūs savo užsienio politiką 
įtaigiai remti JAV recepto 
atomo ginklais.

Kada prezidentas R.M. 
Nixonas vizitavo L. Brežne
vą Kremliuje, kažin kur ir 
netoli, kukliame bute, A.D. 
Sacharovas priėmė atradusį 
jį JAV korespondentą. Jis 
suteikė žurnalistui pasikal
bėjimą. JAV ir SSSR buvo 
susitarusios transliuoti be
tarpiai, per TV maskvinius 
įvykius ir ką ras JAV žur
nalistai įdomaus. Bet sovie
tai nebegalėjo pakęsti pasi
kalbėjimo su savo žymiau
siu disidentu. Ką d’ryti? 
Transliacija buvo nukirsta.

Šioje knygoje garsusis 
mokslininkas sugriauna apie 
jį sukurtą mitą, esą, jis 
“vandenilio bombos auto
rius”. Jis nurodo, kad vulga
riai ir klaidinančiai rekla
muojama detentė, nėra tai
kos laidas, bet naujo karo 
provokacija.

Mums nekartą teko tvir
tinti, kad sovietinės mili- 
tarinės galios stiprinimas ar
tina katastrofą. Knyga “Sa- 
charov Speaks” pasauliniu 
mastu skelbia tą pat tezę.

TRUCK MECHANICS. In- 
ternational Harvester in 
Camden has immed. opening 
for 3 ąualified lst class 
ipechanics. Excel. bene
fits incl. vac., siek leave, 
company plan, 11 holidays, 
etc. Good pay. Choice of 
2nd or 3rd shift. Call Mr. 
Darė (609) 662-5567. An 
Equal Oppty. Employer. 
(57-63)
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FILUTELIIOS KAMPELIS
ANTANAS BERNOTASNr. 8

GRAIKIJA išleido 2 paš
to ženklų seriją, kuria pa
gerbiamas lordas Baironas, 
žinomas anglų poetas ir 
rašytojas. Čia dedame 2.50 
drachmų p. ženklą, kuriame 
Baironas parodytas graikų 
taut. rūbais.

George Gordon Byron 
(1788-1824) gimė Londone iš 
senos aristokratų šeimos. 
Nuo 1801 mokėsi Harrowo 
aristokratų mokykloje, nuo 
1805 m. lankė Cambridge 
universitetą. Jau 1807 m. iš
leido savo pirmąjį e'Iėraščių 
rinkinį. Nuo 1809 m. porą 
metų lankėsi po Vidurže
mio jūros kraštus ir Maž. 
Aziją. Lankydamasis šiuose 
kraštuose rado daugybę te
mų savo kūriniams. Nuo 
1861 m. dėl nesutikimų šei
moje visai apleido Angliją 
ir apsigyveno Šveicarijoje, 
vėliau Italijoje. Vis ieškoda
mas prispaustųjų ir kovo
jančių už savo laisvę žmo
nių, Venecijoje prisidėjo 
prie italų karbonarų revoliu
cinės veiklos. Susidomėjęs 
tuomet graikų vykdomomis 
iŠ turkų išsilaisvinimo kovo
mis, Baironas 1824 m. atvy
ko į Graikiją ir prisidėjo 
prie graikų kovotojų. Ta-

čiau, vos pagyvenęs Graiki
joje 3 mėnesius, jūroje per
šalo ir ten pat pasimirė. 
Jo raštai buvo išleisti ,13 

i tomų. Ir lietuviškai turime 
visą eilę Bairono kūrinių: 
M. Davainis-Silvestravičius 
išvertė dalį Child Haroldo, 
Dr. V. Kudirka 1903 m. iš
vertė Kainą, 1924 m. Snars- 
kis Šiljono kalinį, 1930 m.
J. Verbyla -- Don Juaną, o
K. Vairas 1937 m. išvertė 
Manfredą ir Sardanapalą.

♦♦♦

JORDANAS išleido 3 p. 
ženklų seriją paminėti ‘isla
mo kovoms’: kryžininkų ka
rui ir kitiems. Čia dedame 
10 fils p. ženklą, kuriame 
parodytas Muta mūšis.

karalius Richardas Liūtašir
dis ar Prancūzijos karalius 
Liudvikas IX Šventasis. Kai 
sustiprėję saracėnai Šventą
ją Žemę ir aplinkines žemes 
vėl atsiėmė, tai kryžininkų 
užimtos Kipro ir Rodo salos 
pasiliko jų valdžioje net iki 
XVI amž. Kaip žinia, kry
žininkų likučiai XIII amž. 
persikėlė į Europą ir jau 
kaip kryžiuočiai buvo mesti į 
kovas su prūsais ir lietu
viais.
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IŠPARDAVIMAS GROŽIUI

PERSIJA (Iranas) išleido 
6 pašto ženklų seriją, kurio
je parodytas jų rašto išsivys 
tymas.

Muzulmonams (Mahome
to religijos sekėjams) įsiga
lėjus Palestinoje (šventojo
je Žemėje) ir aplinkiniuose 
kraštuose, Europoje kilo 
mintis atvaduoti jei ne visą 
Šventąją Žemę, tai mažų 
mažiausia Jeruzalę. Ir taip, 
pradedant XI amžiumi, 
Šventosios Žemės vaduoti 
buvo suruošti net 8 kry
žiaus karai. Tų. žygių metu 
Jeruzalė iš muzulmonų bu
vo atimta 1099 m. ir krikš
čionių rankose išliko iki 1244 
m. Kryžiaus karuose daly
vavo net tokios anų laikų 
garsenybės, kaip Anglijos

Senovinio rašto pavyz
džiai paimti nuo įrašų moli
nėse lentelėse, paminkluose, 
ant odos ir papiruso. Čia 
dedame 1 rialo p. ženklą, 
kuriame parodytas Avestos 
šventųjų knygų ‘Din Dabi- 
ren’ rašto pavyzdys. Aves
tos ar Zend-Avetos buvo 
giesmės, kuriomis meldėsi 
parsiai -- ugnies garbinto
jai, Zoroaster (ar Zaratust- 
ros) religijos sekėjai dar 
prieškristiniais laikais. Kaip 
kalbos tyrinėtojai sako, par- 
sių kalba buvo gimininga 
senovinei sanskrito kalbai. 
Ir šiuo metu parsių tebegy
venama rytiniame Irane ir 
Indijoje (apie Bombėjų).

**♦

SUOMIJA išleido 60 penų 
p. ženklą paminėti Baltijos 
jūrai su lotynišku pavadi
nimu: Mare Balticum. Pie
šinys -- virš vandenų skren-

dančios žuvėdros.
Baltijos jūra, kuri skalau

ja ir Lietuvos krantus, tu
ri apie 386,000 kv. kilomet
rų plotą (be salų). Ilgis -- 
1800 km, plotis tarp Klaipė
dos ir Karlskronos (Švedi
joje) 370 km. Jūra turi Bot- 
nijos, Suomijos ir Rygos 
įlankas, o Did. Beito, Mažo
jo Beito ir Zundo sąsiau
riais susisiekia su Šiaurės 
jūra. Jūroje yra kelios di
delės salos, kaip Bornholm 
(Danija), Alandai (Suomija), 
Oeland ir Gotland (Švedija), 
kelios salos Estijos pakran
tėse ir daugybė mažų salelių 
(Šerų) Švedijos ir Suomijos 
pakrantėse. Į Baltijos jūrą 
įteka daug upių, tarp jų ir 
mūsasis Nemunas. Baltijos 
jūros pakrantėse yra išsi- 
dėsčiusios šios valstybės: 
Lietuva, Latvija, Estija, So
vietų Sąjunga, Suomija, 
Švedija, Danija, Vokietija ir 
Lenkija. Lietuvos pajūris 
smėlėtas. Audros metu pa
jūryje išmetama daug ginta
ro.

HOUSEKEEPER. New re- 
sidence for senior citizens 
in convenient Eastern Mont- 
gomery County. Now staf- 
fing for full-time employ
ment; housekeepers, laund- 
ry workers (experienced) 
and janitors. Competitive 
salary and benefits. Excel- 
lent working conditions. Call 
for appointment. (215) 885- 
6800. An Eųuall Opportu
nity Employer (58-60)

Būkite gražiausia
Išskirtinas stilius ir sudėjimas kurį gali
te rasti tik geriausiuose pasauliniuose ša
itanuose. Maloniausią skirtumą rasite tik 
kainoje. Ipitikinkite.

Extro Special
The Fomous

VITA CREME
SALON PERM

A beovtiful. notural-looking wova, 
and lik* oll Duval pcrmi, il's com- 
plefe wHh cul, shampoo and Ml.

sensauomly $“787
PRICED Al ONLY /

other fina perms by Helena Curtis . . .

„„ ... UniPcrm $20NO o“l £lsewhefei U The gfacf naw wava lWi pro- 

L’Oreal « ’12»
j

Blower Styling
IncIudingCut

Shampoo and Sėt
Haircutting
Permanent Lashes

$6.45
$3.45
$2.95

$15

$17.50
fri Sat 
$19 50

Frosting
Comptate wifh 
shampoo and sel 
lotesf methods including eup
or cop. Perfection is guaran- 
teed — why pay $30 or 
more?

Išmėginkite mus. Jūs absoliučiai nieko ne
galite prarasti jeigu ir nebūsite sužavėta 
mūsų stilizavimu. Jums tai nieko nekainuos
Penkt., šeštad. patarnavimo kaina tik 50 c. daugiau

EAST WEST
• 406 Euclid Avė. 2nd fl. 781-3161 « Opposlte Southtand, 845-34001
• Southgate, 5399 WarrensviUe, 663-6346 • Opposlte Westgate, 333-6646
• Oppoąite Eastgate, 449-3435
'• Severance Center. 382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944?6700, Lake Shore Blvd. • Elyria Midway Mali, Elyria
• Mentor, 255-9115. Nekt to Zayre's

• North Olmsted, 777-8688
• Parmatown, 884-6300

324-5742, Lorain 233-8020

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

FIRMOS

EXPRESS & TRAVEL AfiESCY, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg) ,2Į2| 58|.65ę0
VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

TELEVISION TECHNI- 
CIAN. For national service 
co. located in Northeast 
serving Phila. area. Per- 
manent position, car allow- 
ance & benefits. Call (215) 
722-4300. (58-63)

JOURNEYMEN 
MACHINISTS

with 
shop

Should be familiar 
standard machine 
eųuipment, and have ex- 
perience with automatic ma
chine repair.

Call or send resume to:

PACKAGE

WATCHPERSON - Shift 
work, good for retired per
son who would likę 20 - 24 
hours to supplement income 
Mušt be sober and reliable. 
Apply Manheim Laundry 
Co., 5344 Germantown Avė., 
Phila, Pa. (57-59)

MARTIN ELECTRONICS
Route 1 Box 500
Perry, Fla. 32347
Attention Bill Beckman
1-904-584-2634.
(59-65)

FOREMAN in pintinį* deparlmenl. 
Third shift. Mušt have expericnce in 
circuit board electropl«tihg, etehing, 
copper, solder, niekei. gold and 
euposit. Puties also include abilitv 
to supervise 10-12 men. Salary com- 
mensurate with experience. Benefits 
include. CMS, Blue Cross, Major 
Medical and life insurance.

Corilact: MULT1 C1RCUITS. INC
50 Harriaon St. 
Manchester, Conn.

(203) 646-3800 
(52-61)

SKILLED
SHEAR OPERATORS 
PRESS BRAKE 
WELDERS
HAND GRINDER
Overtime - all fringes.

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

PACKAGE EXPRESS G TRAVEL AGENCY, INC
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

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

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_______________
BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street_____________ ___Z
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue..............
BUFFALO, N. Y, — 701 Fillmore Avenue____ __________
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ___________
CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street ............. ................
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. _______________
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ______
DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avjįnue ________
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, l(t. 9________
HAMTRAMCK, MICH. — 1133'9 Jos Campau Avenue____
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue . ................
LOS ANGELES, CALIF. — 159 So. Vermont Avenue ..... 
NEWARK, N. J. — 378 Market Street ...................... ................
NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue..............................
NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue . ............................
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue________
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue................ ............ .
SOUTH R1VER, N. J. — 41 Whitehead Avenue -..........___
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street......... ,
TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue......... .............—
UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street...................... ..............

♦

-.435-1654 
-.342-4240 
—467-6465 
-.895-0700 
-.486-2818 
..-.376-6755 
...925-2787 
...771-0696 
...365-6780 
...363-0494 
...365-6740 
...249-6216 
...385-6550 
...642-2452 
...674-1540 
...475-7430 
...769-4507 
...381-8800 
...257-6320 
...475-9746 
—392-0306 
—732-7476

GENERAL FACTORY 
HELP WANTED - apply 
in person, PICOR INC., 
Union Hill Industrial Park, 
West Conshohocken, Pa. 
(57-59)

PLUMBERS -- expd in job- 
bing. Northeast - Frank- 
ford area. Call (215) JE5- 
1359. (58-61)

NURSE, REG. Full or part 
time. 3 PM till 11 PM. 
Nursing Home in Wyncote. 
Good wager & pleasant 
working conditions. Call 
(215) TU7-3430. (58-62)

FOUNDRY, GRAY IRON 
Experienced - Journeyman 
-- Sųueezer Floor - Molders 
and Laborers.

Mušt be able to pass 
physical examination. Good 
hourly rates. Fringe bene
fits. Pension plan. Insuran
ce package including major 
medical.

Write apply or call col
lect KENT FOUNDRY CO. 
514 Butterworth Southwest 
Grand Rapids, Mich. 49504 
(_616) 451-8423 (58-59)

MICH. CONTROLS CO. 
21221 Mullin-Warren, Mich. 
536-5030 (562)

/

Wanted

MECHANIC
On Schalforst Quiller

To work in Miami, Fla. stea- 
dy day work. Apply, write 
or call collect

AUTO-MECHANIC. Mušt 
be statė inspected cert 
own tools good opporty for 
right man Kane Mtrs. (215) 
EL6-8200. (58-60)

NURSE RN
Full time position in 

geriatric nursing. 
Excellent salary.

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

SHADE CORPORATION 
OF AMERICA 
8232 N.W. £ 
Miami, Fla. 33166 
305-592-3356
(59-68)

YEAR-around outside work. 
Mus have mechanical abili- 
ty. Mature. Call (215) AD3- 
1550. (58-62)

In

paid vacation, holidays, siek 
leave, eta. Transportation at 
door. Call 215 CH 2-2727. (54-60)

NURSES RN SUPV.
7 TO 3 PARTIME

3 TO 11 FULL TIME 
modem ECF loc. Chestnut 

Hlll area. Excel. starting salary,

i

OPPORTUNITY FOR
RN’s

PUT YOUR KNOWHOW WHERE 1TS NEEDED MOST;
Experienced RN’s — we have 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 W0MAN’S GENERAL HOSPITAL
1940 East lOlst. St., Cleveland, Ohio 44106

(54-61)

Applying for a 
sočiai security card 

for the flrst time?
You'linMd: > proof ofage

► proof of Montlty

► proof of cltlzonahlp 
or allon atatua

Apply for your aoclal aacurlty card aav- 
aral wooka bafora you naod lt.

For mora Informatton call. wrlta, or vlalt 
any aoclal aacurlty offlca.
U S OE PAR’MtNT OF A(TM tDuCAtiON ANO *{1.1 ARE
SOCMU Sec</-ly

imc« ctonated a PuW,f
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PUIKI PUOTA

Praeitą sekmadienį, 
rugpiūčio 4 d. Clevelando 
Lietuvių Namai vos galėjo 
sutalpinti svečius susirinku
sius į Raimundo ir Gražinos 
Kudukių dukters Aleksand
ros krikšto puotą.

Inž. Raimundas Kudukis, 
yra Clevelando miesto viešų, 
jų įmonių direktorius, pla
čia visiems žinomas, tad į 
vaišes atsilankė daug jo bi
čiulių amerikiečių - aukštų 
miesto pareigūnų, laikrašti
ninkų ir televizijos prane
šėjų, su kuriais jis yra nuo-

latiniame kontakte. Bet di
džiąją dalį svečių sudarė lie
tuviai. Viso buvo virš 300 
asmenų.

Dukters Aleksandros 
krikšto tėvu buvo Clevelan
do miesto meras Raph J. 
Perk, su kuriuo R. Kudu 
kiui tenka tarnybiniame ir 
politiniame gyvenime arti
mai dirbti, o krikšto motina 
buvo Gražinos draugė Rita 
Matienė. Krikšto sakramen
tus suteikė šv. Jurgio para

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

* Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site Kreipdamiesi į Z. Obe- 
le’nį tel. 531-2211.

Kleb. kun. B. Ivanauskas suteikia krikšto sakramentus 
Raimundo ir Gražinos Kudukių dukrai Aleksandrai, 
kurią laiko krikšto tėvai R. Matienė ir meras Ralph J. 
Perk. V. Bacevičius nuotrauka

Krikšto puotoje Lietuvių Namuose Aleksandra visų 
dėmesio centre. Nuotraukoje iš kairės: dr. H. Brazaitis, 
TV pranešėja Liz Richardo, radijo pranešėjas Gėry 
Dee. Stovi: S. Knistautienė, V. Jokūbaitis, R. Matienė, 
V. Knistautas. V. Bacevičiaus nuotrauka

Clevelando. jūrų skautai V. Klimas ir K. Petraitis 
iš kpt. Wayne Bratton atžymėjimus, laimėjus regatoje 
su amerikiečiais jūrų skautais antrą vietą.
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Krikšto sakramentus suteikus Raimundo ir Gražinos dukrai Aleksandrai. Iš kai
rės: G. Kudukienės tėvas V. Knistautas, R. Kudukio tėvas P. Kudukis, R. Kudu
kis. klebonas kun. B. Ivanauskas, krikšto motina R. Matienė ir krikšto 
tėvas meras Ralph J. Perk laiko Aleksandrą, iškilmėms asistavęs amerikietis 
kunigas, Gr. Kudukienės motina S. Knistautienė ir G. Kudukienė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

pijos klebonas kun. B. Iva
nauskas.

Puotoje programą prave
dė artimas p.p. Kudukių bi
čiulis, Tėvynės Garsų“ pro
gramos direktorius Juozas 
Stempužis, ir maloniai nu
siteikusiems svečiams, or
kestrui pritariant, keletą 
dainų padainavo sol. Aldona 
Stempužienė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• CLEVELANDO ŠAU
LIAI šį sekmadieni, rugpiū
čio 11 d. Andrašiūno ūkyje 
prie Genevos atliks varžy- 
binį šaudymą. Taikliausiam 
šaudytojui bus duodama 
premija. Išvykoje kviečiami 
dalyvauti šauliai su šeimo
mis. Išvykstama 1 vai. p.p. 
iš 19451 Euclid Avė.

Liepos 28 d., Clevelando 
šauliai ten pat turėjo šau
dymo pratimus. Daugiausia 
taškų surinko J. Navickas, 
antrą vietą laimėjo šaulys 
I. Muliolis ir trečią vietą - 
Al. Andrašaitis.

Open Saturday & Sunday 
1-5

19809 Kildeer of East 185 
St. Bungalow. 2 bedrooms 
down, 1 up, IV2 bath. 18 
years old. Garage.

1439 Sulzer of East 256 
St. Brick duplex 5 & 5, 2 
bedrooms each suite.

GEO. KNAUS REALTOR 
381-9300
819 East 185 St.

OUR LADY OF
PERPETUAL HELP

Double brick 4 & 4. Air 
condition, 2 car garage. Likę 
new.

GEO. KNAUS REALTOR 
481-9300
819 East 185 St.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti i
GEGUŽINĘ

š.m. rugpiūčio 25 d., sekmadieni, 1 vai. p.p.
East Shore Club patalpose prie Erie ežero

MALONIAI PRALEISITE LAIKĄ IR SAVO ATSILANKYMU
PAREMSITE DIRVĄ

ALT S-gos Clevelando skyrius
rrr.x3rr.xzj

/uperior Avimo/
"and lcan association

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 5%%

Už terriinuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6^2%* — 7l/Z2%

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $29.000.

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 *44119 
6742 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 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.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus M’illiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Geriausia Amerikine ir Europoie "JIB Haarpflego-Lotion" proparotos sulaiko 
plauku įlinkimų, naikina pleiskanai, pataline niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų ioknii, padedo atgauti natūralių plaukų spalvų. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Iroiyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicina Liq. 8 uncijos 16 so^aižių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei. 

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

Illinois 60650, U. S. A.

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASAULINĖ ANTIKOMUNISTINĖ 

LYGA IR ALT
Dr. K. Bobelis, Ameri

kos Lietuvių Tarybos Pirmi
ninkas, kaip jau buvo skelb
ta, aktyviai dalyvavo didžiu
liame Pasaulinės Antikomu
nistinės Lygos kongrese, 
1974 m. liepos 14-19 d.d. 
Taipei mieste, Taivan salo
je (seniau vadintoj Formo- 
zoj). Grįžęs į Chicagą, Dr. K. 
Bobelis sušaukė spaudos, ra
dijo ir visuomenės veikėjų 
konferenciją, liepos 24 d., 
kurioje jis pasidalino minti
mis, įspūdžiais ir įgytąja 
patirtimi, buvojant Azijoje.

Plačiau apie minėtą anti
komunistinį kongresą, jo 
programų slinktį jau rašė V. 
Būtėnas “7 Dienos Chicago
je” skiltyse. Čia norisi tik 
paryškinti Chicagos konfe
rencijoje trumpai aptartą, 
bet savo esme didelį klau
simą - kokio supratimo ve
dinas, ALT pirmininkas, 
įsijungė į JAV delegaciją, 
vykusią į minėtą kongresą 
ir ko siekiama ALT įsijun
giant nariu į Pasaulinę Anti
komunistinę Lygą. Mat lig 
šiol tokio mūsų, lietuvių, 
organizacijų įsijungimo į in
ternacionalines lygas, fede
racijas buvo vengiama. Ir 
toks vengimas buvo grindžia 
mas, esą tai prieštarauja 
JAV įstatymamsl

Dr. K. Bobelis minėtoje 
konferencijoje tvirtai pa
reiškė, kad JAV Kongreso 
1959 m. liepos 19 d. nutari
mas (Public Law 86-90 US 
Kongress) nekelia jokių abe
jonių, kad ALT, kaip ir kiek
viena kita legali šio krašto 
organizacija, laisvai gali da
lyvauti jungtinėse antiko

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR 

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ..

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106; 

Tel. 215-925-3455 
CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 

210 FIFTH AVENUE, NEW YORK. N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadwav, AN 8-8764 

CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
C.LEVELAND, Ohio 44119, 877 East 185th Street. 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich.-48212, 11415 Jos. Campau-Av., 365-6350 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE, 

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, - 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,......... ........... 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 246 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place, N.E. Tęl. 863-5556 
SOVTH RIVER, N. J. 08882, 108 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

609-696-9796

munistinėse pastangose su 
kitų kraštų organizacijomis. 
Dr. K. Bobelio mintimi, lie
tuvių dalyvavimas greta ki
tų viso pasaulio antikomu
nistinių organizacijų, keiti
masis žiniomis, informacija 
yra Lietuvos laisvinimo inte
resuose. Todėl jis noriai su
tikęs į šią akciją įsijungti. 
Šį Dr K. Bobelio pareiški
mą, konferencijos dalyviai 
palydėjo ilgomis katutėmis. 
Inž. A. Rudis, buvęs ALT 
pirmininkas, K. Bobelio mi
nimą ėjimą sveikino, džiau
gėsi gražia pradžia ir linkė
jo tolesnės akcijos ir geriau
sios sėkmės.

Antroje konferencijos da
lyje jos dalyviai supažindin
ti su Amerikos Lietuvių 
Kongreso, 1974 m. rugsė
jo 27-29 d.d. Chicagoje, 
Conrad Hilton viešbutyje 
apimtimi. Dr. J. Prunskis 
paryškino kongreso progra
mą, iškilius paskaitininkus 
ir akcentavo gyvą reikalą 
visiems lietuviams šiame 
kongrese dalyvauti. Esą jau 
arti šimto JAV senato, 
atstovų rūmų narių, guber
natorių, spaudos ir radijo- 
televizijos darbuotojų, suti
kę būti mūsų kongreso gar
bės nariais. Nemaža jų dalis 
pareiškę asmeniškai daly
vausią kongreso renginiuo
se.

Grįžtant prie minėtos pa
saulinės lygos ir ALT įsijun
gimo į jąją, atrodo, būtų 
tikslu, kad apie šį, tarkime, 
naują ALT darbo lauką, bū
tų platėliau painformuota 
plačioji lietuvių visuomenė. 
Ir tai būtų dėkinga proga ir

PREZIDENTO ANTANO SMETONOS 
MINĖJIMAS LOS ANGELĖJE 

ŠM. RUGSĖJO 8 D., SEKMADIENI.
Lietuvos Respublikos Prezidento ANTANO SMETONOS 100 metų gimimo ir

30 metų mirties sukakčių minėjimas, rengiamas Los Angeles lietuvių organi
zacijų komiteto, įvyks š.m. rugsėjo 8 d., sekmadienį. Iškilmingos pamaldos 
10 vai. 30 min. Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje.

Minėjimas-akademija įvyks po pamaldų 12 val. Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Pagrindinę kalbą pasakys inž. JONAS JURKŪNAS iš Chicagos.

Meninę programą atliks sol. JANINA CEKANAUSKIENE ir pianistė 
RAIMONDA APEIKYTE.

Po programos Lietuvių Tautinių Namų salėje bendri pietūs. Pietų kaina 
$4.00 asmeniui. Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

RENGIMO KOMITETAS

aktuali tema tik ką minėta
me Amerikos Lietuvių Kon
grese.

M. Valiukėnas

NEOLITUANŲ ŽINIAI

Pranešame, kad dėl mažai 
užsiregistravusių į sto
vyklą, šiais metais neolitu- 
anų stovykla neįvyks.

Korp. Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

STUDENTŲ ATEITININ
KŲ STOVYKLA

Paskutinė proga pasinau
doti vasaros malonumais. 
Renkamės į 1974 SAS sto
vyklą, kuri įvyks rugp. 25 -- 
rūgs. 1, Assemblies of God 
Camp, Big Prairies, Ohio.

Stovykloje bus paskaiti
ninkai: G. Prociuta, A. Idze- 
lis, V. Kolyčius ir kiti. 
Sportininkams pašildytas 
baseinas, gražus ežeras ir ki
tos sporto priemonės. Vi
siems - erdvios patalpos 
ir patraukli gamta. Laukiam 
visų ir prašom atsivežti 
darbingą nuotaiką, šypseną, 
mėgiamiausias pagalves ir 
miegmaišius.

Stovyklos mokestis 55 
dol. Registuojantis iš anksto 
50 dol. Registruotis pas V. 
Lenkauskaitę, 3024 Kersda- 
le, Pepper Pike, Ohio 44124 
tel. 216-831-1494 arba pas J. 
Jogą, 85 House Dr., Akron, 
Ohio 44319 tel. 216-644-6314.

DELAWARE APPLIANCE 
AIR CONDITIONING & 
REFRIGERATION RE- 
PAIR
(215) HU5-6644
1(302) 998-3750. (58-60)

AUTO MECHANIC - Exp’d 
and versatile. Many bene
fits. Profit sharing. Call or 
apply in person HEWITT 
BUICK, 322 S. York Rd. 
Hatboro, Pa. OS5-0375.
An Eųual Opportunity 
Employer (58-60)

20 MACHINISTS 
NEEDED AT ONCE 

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

SPLINE GRINDERS 
GEAR CUTTERS 

INSPECTORS 
(In-process and finai) 

LATHE HANDS 
H.C.T. CHUCKER OPERATORS 

Mušt do own riet ups 
Expcrienced help only. have a
si«ned four year contract with a 
leadinj' aircraft engine manufacturer. 
Top pay and fringes including, Blue 
Cross, DentaJ PJan, etc., in a com- 
pietely modern air-conditioned build- 
ing. We are currently vvorking a 5.8 
hour week. Contaęt Mr. Stefanski, 
313-773-0450.

CLIPPER INDUSTRIES INC. 
29200 Caiahan Roseville, Mich.

(52.61) ----- , .i

AUTO BODY REPAIR - 
Full time, good vvorking 
conditions. Call betvveen 7 & 
4, (215) 353-2490. (58-59)

AUTO BODY MECHANIC, 
holidays paid, good salary.
Call (215) 735-2338. (58-59)

BURGLAR Alarm Service 
& Installation. Electrical 
knowl. Drivers lic. Perm 
pos. Benefits (215) L03- 
3618. (58-59)

DETROITO LIET0VI1I ŽINIOS
- ANTANAS GRINIUS

TAUTININKŲ GEGUŽINĖ

Tautinės sąjungos sky
rius š.m. rugpiūčio 18 d., 
sekmadienį, rengia tradicinę 
vasaros išvyką - gegužinę 
prie Tipsico ežero ponų 
Adamsų vasarvietėje. Pra
džia 11 vai. iš ryto.

Skyriaus valdyba kviečia 
į šią išvyką ne tik visus sky
riaus narius su šeimomis ir 
draugais, bet ir visus apylin
kės lietuvius. Kavą parūpins 
rengėjai, maistą atsiveža 
dalyviai. Išvykos - geguži
nės tikslas pasilsėti ir pasi
džiaugti gražia gamta, pa
bendrauti, pasidalinti aktu
alijomis ir pasivaišinti su 
draugais.

Iš Detroito važiuoti 96 
keliu (Grand River) ligi 23 ir 
į jį sukti dešinėn ir važiuoti 
ligi 59 kelio, į kurį taip pat 
sukti dešinėn. Pavadavus 
apie 3 mylias sukti kairėn į 
Fenton Rd., juo pavažiavus 
apie 4 mylias sukti deši
nėn į Clyde Rd., o iš jo už 
1.5 mylios sukti kairėn į Tip
sico Rd., juo maždaug už 2 
mylių privažiuosite Webber- 
dale Rd., o įsukę į jį deši
nėn už pusės mylios atsidur
site prie Tipsico ežero gra
žioje Adamsų ir panelės 
Weberaitės vasarvietėse. 
Ponai Adamsai ir P. Webe- 
raitė yra labai malonūs sve
čiam^, Tautinės s-gos Det
roito skyriaus valdyba ma
loniai kviečia narius ir 
svečius atvykti, nes tikisi, 
kad ir šiais metais turėsime 
tokią pat malonią geugžinę, 
kaip ir buvo praeitaisiais.

A.S. STOVYKLA 
Ateitininkų Sendraugių sto
vykla Dainavoje, pradėta 
liepos 28 d., tęsėsi iki rug
piūčio 4 d. .Stovyklautojų 
skaičius buvo apie 100. Bu
vo užtektinai ir jaunimo. 
Turėta gerų paskaitininkų.

Danguolė Stončiūtė turė
jo surengusi savo meno kūri
nių parodą ir buvo išstačiu- 
si 15 paveikslų.

Ketvirtadienio vakare tu
rėjo pasirodymą stovyklos 
vaikų darželis. Jie daina
vo, šoko, eilėraščius dekla
mavo ir jų orkestras pagro
jo. Jų orkestras buvo toks, 
kad jie grojo, bet grojimo 
instrumentų neturėjo. Dar
želiui vadovavo: I. Damušy- 
tė, D. Veselkaitė ir S. Jan
kauskas.

Penktadienio vakare savo 
kūrybą skaitė jaunieji rašy
tojai: T. Pautėniutė, A. 
Zailskaitė, A. Kuolas ir Z. 
Bilaišytė. J. Bradūno kūry
bą paskaitė R. Neverauskai- 
tė, o E. Juodvalkytės ir 
A. Pečiūraitės kūrybą davė 
iš juostos. Programą prave
dė Dalia Staniškienė.

Šeštadienio vakare buvo 
suruoštas literatūros ir mu
zikos vakaras. Rašytojas 
Aloyzas Baronas paskaitė 
novelę ‘Obelis’ ir vėliau 8 hu
moristinius eilėraščius, su

teikdamas klausytojams pro 
gos gerai pasijuokti. Julija 
Švabaitė-Gylienė paskaitė 
13 eilėraščių. Jos eilėraščiuo 
se matėsi daugiau nuliūdi
mas, kaip kad džiaugsmas. 
Savo eilėraščiais mus nu
vedė į Vilnių ir jo bažny
čias.

Sol. Bernardas Prapuole
nis padainavo 8 dainas. Iš 
jų dainavo 7 vokiškai iri lie
tuviškai. Akompanavo Ri- 
chard Boldrey. Rašytojus 
pristatė ir programą prave
dė Laima Šaltienė. Po 
programos visi buvo pavai
šinti punču ir įvyko šokių va
karas, kuriame jaunimas ir 
subrendę galėjo linksmai 
pasišokti.

Stovyklą gražiai tvarkė ir 
jai vadovavo dr. Jonas Dėdi
nas ir inž. Pranas Balta
kis. Jam talkininkavo Jonas 
ir ponia Mikulioniai. Švie
timu ir literatūra rūpinosi 
dr. Kęstutis Keblys ir Anta
nas Lelevičius. Dainas orga
nizavo ir jas pravedė Pra
nas Zaranka. Kapelionas 
kun. Fugevičius ir jam pa
dėjo savaitės gale atvykęs 
kun. Jonas Šulcas. Stovyk
lavo Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos pirmininkas Juo
zas Laučka, kuris ketvir
tadienį rugpiūčio 1 d. sąjun
gos reikalu salėje padarė 
pranešimą ir sekmadienį 
liepos 4 d., pakėlus stovyk
loje vėliavas, tarė atsisvei
kinimo žodį.

STASIO BUTKAUS ŠAU
LIŲ KUOPOS IŠVYKA

Sekmadienį rugpiūčio 4 
d., Stasio Butkaus šaulių 
kuopa O. ir A. Vasiulių so
dyboje turėjo metinį susi
rikimą, Vlado Mingėlos kny
gos ‘Medinis Dievas’ pri
statymą, vaišes ir dovanų 
paskirstymą.

Išvyka pradėta kuopos 
pirmininko Vinco Tamošiū
no tartu žodžiu ir vėlia
vos pakėlimu. Jos pakėlimo 
ceremonijas atliko: šaulės 
Elžbieta Jodinskienė, Mari
ja Gražulienė, dr. Grigas 
Valančius (iš Los Angeles) 
ir Adolfas Vasiulis. Sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Susirinkimas įvyko žemu
tinėje salėje. Svečias kun. 
Pugevičius sukalbėjo maldą.

Aktorius Algis Pesys pa
skaitė: “Staigiai skleidės 
tamsa”, ištrauką iš Vlado 
Mingėlos knygos ‘Medinis 
Dievas’. Kuopos Valdybos 
nariai padarė veiklos prane
šimus. Pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas, iždininkas Pet
ras Bliūdžius ir revizijos ko
misijos pirmininkas Edvar
das Milkauskas. Iš praneši
mų matyti, kad kuopa yra 
gerame stovyje ir savo kaso
je turi 2,807,55 dol. Jonas 
Švoba referavo knygos “Ko
lonizacija ir Lietuvos Rezis
tencija” reikalu. Jo pasaky
mu knyga jau paruošta, tik 
reikia priimti ir spausdin
ti.

Pirmininkui Vincui Tamo

šiūnui nuo pirmininko parei
gų atsisakius, kuopos pirmi
ninku vienbalsiai išrinktas 
Juozas Lesčinskas, vicepir
mininku sutiko likti Vincas 
Tamošiūnas.

Į valdybą naujai darinkti 
trūkstami nariai: Jonas Mar 
šalkovičius, Juozas Augai- 
tis ir Ada Poderienė. Valdy
bai pavesta trūkstamus na
rius koptuoti ir naujos val
dybos sąstatą paskelbsime 
vėliau.

Svarbesni nutarimai yra 
šie: kuopos šauliams nario 
mokestis nustatytas dirban
tiems 4 dol., pensininkams 
ir moterims 2 dol. ir moks
leiviams 1 dol.

Prezidento Antano Sme
tonos 100 metų gimimo ir 30 
metų mirties sukakties pa
minėjimo komitetui paskirta 
auka 50 dol.

Rengti Lietuvos Kariuo
menės šventės paminėjimą, 
kurį visuomet rengia biru- 
tininkės, savanoriai, ramovė 
nai ir šauliai.

Dalyvauti spalio 27 d. Vy
tauto Didžiojo Rinktinės 
šventėje ir į ją vykti kiek 
galima didesniam kuopos na
rių skaičiui.

Buvo apkalbėtas kuopos į 
‘Pilėnų’ stovyklavietės įsi
jungimo reikalas ir jis pa
vestas kuopos valdybai ap
svarstyti. Tuo reikalu kal
bėjo Juozas Kinčius.

Susirinkimui pasibaigus 
turėjome vaišes ir dovanų 
paskirstymą. Dovanų 
stalas buvo turtingas ir 
daug kas laimėjo vertingų 
daiktų. Laimėjimus traukė 
jauna mergaitė A. Bliūdžiū- 
tė.

6:00 vai. buvo nuleista 
vėliava ir sugiedota Marija, 
Marija. Vėliavos nuleidi
mu nepasibaigė išvyka. Sve
čiai ir šauliai ir toliau galė
jo naudotis gražia Vasiulių 
sodyba ir ten linksmintis, 
vaišintis, šnekučiuoti iki tol, 
kol jiems patiko.

PAMINĖTOS METINĖS
Rugpiūčio 4 d. šv. Anta

no bažnyčioje 10:30 kun. Ka
zimieras Simaitis atnašavo 
šv. Mišias už a.a. Oną ir Juo
zą Dzerbūnus, Juozo mirties 
metinių sukakties proga. Po 
mišių Lietuvių Namuose mi
šių dalyviams duktė Elena ir 
žentas Albertas Misiūnai pa
rūpino pietus. Juose daly
vavo apie 100 asmenų.

MECHANICS. We need 5 
mechanics for our shop & 
road service. Excel. vvorking 
conditions. Company paid 
fringe benefits. Top wages. 
Lift truck exp. desired. 
Call Herb at (215) 459-9300, 
Tri Statė Lift Truck, Ine., 
Delavvare County. (59-65)

NURSES - LGPN’S
All shifts, full and part- 
time, for modern extended 
care facility. Beautiful sur- 
roundings, pleasant vvorking 
conditions, excellent sala
ry and benefits. Call (215) 
VI 4-4200 betvveen 9-3. 
(57-59)


	1974 Rugpj.09 0001
	1974 Rugpj.09 0002
	1974 Rugpj.09 0003
	1974 Rugpj.09 0004
	1974 Rugpj.09 0005
	1974 Rugpj.09 0006
	1974 Rugpj.09 0007
	1974 Rugpj.09 0008

