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AMERIKOS SISTEMA
Nixono iškilimo ir kritimo proga

Stebint per televiziją pas
kutinę dieną Baltuose Rū
muose, norėjosi pagirti Ame 
rikos politinę sistemą. Kaip 
gražiai viskas buvo praves
ta. Valdžia buvo pakeista 
be perversmo, kraujo pralie- 
{imo ir barimosi. Gatvėje 
lesimatė tankų, kurie būtų 

neišvengiami tokiu momen
tu kur nors kitur. Jei kur ga
lėjai pamatyti kokį karį, tai 
tik kaip turistą, ne su dur
tuvu, bet foto aparatu 
rankoje. Tik kiek vėliau tu
rėjo ateiti mintis, kad toks 
gražus valdžios perleidimas 
buvo ne konstitucijos numa
tytas, bet tik prezidentū
ros štabo viršininko gen. 
Aleksandro Haig ad hoc 
sugalvotas. Konstitucija iš 
tikro numatė atstovų rūmų 
nutarimą patraukti prezi
dentą atsakomybėn ir sena
to teismą, kurio sprendi
mui reikia 2/3 balsų.

Mūsų atveju, Nixonas ne
galėjo savo naudai tikėtis 
daugiau 12 balsų. Bet vis- 
tiek procedūra būtų užtru
kusi kelis mėnesius ir todėl 
galima tik džiaugtis, kad 
buvo pasirinktas sutrumpin
tas savanoriško atsistatydi
nimo kelias.

Skirdamas savo vicepre
zidentu J. Fordą, Nixonas 
tur būt skaičiavo, kad ne
daug kas norės jį pakeisti 
Fordu, apie kurį buvo sako
ma, kad jis per ilgai žaidęs 
futbolą be ... šalmo. Faktinai 
tai išplaukė iš Amerikos tra
dicijos, pagal kurią vice
prezidentas visados paren
kamas pagal politinius su
metimus, ieškant galima di
desnio rinkikų skaičiaus, pa
prastai išeinant iš geogra
finių apskaičiavimų. Jei pre
zidentas iš Vakarų, vice
prezidentas iš Rytų ir pana
šiai. Nixonui to geografi
nio principo nereikėjo laiky
tis, nes Fordas turėjo būti 
patvirtintas tik kongreso, 
atseit, paties Fordo kolegų.

Ir tokiu, sakytum, kuk
liu būdu atėjęs į Baltuo
sius Rūmus Fordas buvo 
pradėtas spaudos garbinti 
kaip karalius, jo privatus 
gyvenimas tapo viešas. Jis 
net vadinamas “the most 
powerful man in the world”, 
kas yra didžiausias melas. 
Juk kai buvęs “most power- 
ful man” Nixonas panorėjo 
sužinoti', kas išduoda vals
tybės paslaptis ir tam grie
bėsi ekstraordinarinių prie
monių, įsteigdamas savo as
menišką detektyvų dalinį,
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New Yorko lietuviai demonstravo rugpiūčio 17 d. Vidury su plakatu stovi Darbi
ninko redaktorius kun. dr. Kornelijus Bučmys. L. Tamošaičio nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

jis iškasė sau pačiam duobę.
Savo likimu Nixonas įro

dė, kad JAV prezidentas nė
ra “most powerful man” -- 
daugumos valstybių vidaus 
reikalų ministeriai turi dau
giau galios, už jį. Iš tikro 
prezidentas daugiau prime
na karalių, kuris laikui bė
gant pradeda tik karaliauti, 
bet ne valdyti. Kraštą valdo 
vyriausybė atsakinga ne 
jam, bet parlamentui.

Galimas daiktas, kad ilgai
niui ir Amerikos preziden
tus ištiks Anglijos karalių 
likimas. Tų privatiniu gy
venimu labai domimasi, bet 
politinėm pažiūrom, visai ne
sirūpinama. Žinia, tuo atve
ju prezidento išrinkimas ne
turėtų būti atiduodamas vi
sai tautai, tai būtų nereika
lingas pinigų išleidimas.

Bet tai jau ateities reika
las. Kol kas prezidentas For

Washingtone pabaltiečiai 
demonstravo prieš Australijos 

vyriausybės žygį
Rugpiūčio 17 d. pabaltie

čiai suorganizavo demons
traciją prie Australijos am
basados Washingtone, pro
testuodami Australijos vy
riausybės pripažinimą So
vietų Rusijai Pabaltijo kraš
tų. Susirinko apie pusantro 
šimto lietuvių, latvių ir es
tų, gyvenančių Washingtono 
ir Baltimorės apylinkėse. 
Buvo suaugusių ir jaunų, net 
mažų mergaičių, aprengtų 
savo krašto spalvingais dra
bužiais. Daug vėliavų ir pla
katų. Demonstrantai darė 
rimtą įspūdį, nesimatė barz
dotų ir kudlotų, demons
tracija praėjo tvarkingai. 
Labai daug policijos saugojo 
ambasadą, visur lydėjo de
monstrantus ant savo moto
ciklų ir neleido prieiti prie 
australų ir sovietų ambasa
dų arčiau kaip 500 pėdų. 
Tačiau pabaltiečiai policiją 
apgavo: automobiliais su 
didelėmis vėliavomis ir pla
katais pravažiavo kartą gat
ve pro pat Australijos amba
sadą.

Plakatų buvo daug ir su 
prasmingais užrašais. Štai
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das dar turi daug galios sa
vo rankose, nors anot buvu
sio Nixono patarėjo Ehrlich- 
mano, jei dabartinis prezi
dentas ką nors paves pada
ryti kuriam nors Baltųjų Rū
mų pareigūnui, tas visų pir
ma turės pasiklausti savo 
advokato ar tai teisėta ar 

. ne... Fordo padėtis ilgainiui 
nebus pavydėtina. Iš vienos 
pusės iš jo pageidaujama 
tvirtos vadovybės užsienio 
ir vidaus politikos reikaluo
se, iš kitos reikalaujame 
nepaprasto atvirumo. Tuo 
tarpu prezidentas iš tikro 
gali išnaudoti konstitucijos 
jam duotą galią tik mani
puliuodamas tarp įvairių gru 
pių spaudimo, o tam jau rei
kia turėti savo paslapčių 
ir jomis žaisti. Surasti vidu
rio kelią ir visus paten
kinti, praktiškai neįmano
ma, nebent iš tikro perleis
ti visą valdžią ir atsakomy
bę kongresui, bet tada tik 
prezidentausi, bet ne val
dysi.

keletas pavyzdžių:
“The Hitler-Stalin pact 

finally approved by Aus- 
sies”. “Australia is a trai- 
tor to the Free World”. 
“Australia former colony 
supports Russian colonia- 
lism”. “Australia -- what 
quid pro quo for selling 
Baltic freedom?”. “Are you 
selling Baltic freedom just 
to sėli... Australian wheat?” 
“Australian Gov’t guilty of 
cover-up of diplomacy with 
Reds”. “Australia beware: 
slippery road ahead”.

Vienas stambus latvis de
monstravo apsirengęs ken
gūros apdaru, su piautuvu 
ir kūju ant nugaros. Buvo 
dalinami gatvėse spausdinti 
lapeliai, paaiškiną demons
tracijos prasmę ir renkami 
parašai po protestu Austra
lijos vyriausybei. Protestą 
pasirašė ne tik demonstra
cijos dalyviai, bet ir kai 
kurie gatvėse sutikti paša
liečiai, paaiškinus jiems de
monstracijos priežastį. De
monstrantai nuėjo ir prie 

(Nukelta į 2 psl.)

Sydnejuje dėl Australijos vyriausybės žygio buvo suruošta milžiniška pro
testo demonstracija. Nuotraukoje J. Reisgytė su tėvais tarp lietuvių demonstra
cijoje. Daugiau nuotraukų iš demonstracijos 2 psl. Nuotraukas atsiuntė Dirvos 
korespondentas A. Laukaitis.

AUSTRALIJA IR KAS TOLIAU?
Buvusio prezidento už

sienio politikos išdaigų vir
šūnė, nėra abejonės, buvo 
jo staigmeniška kelionė Pe- 
kinan. Tai buvo keisčiausio 
medaus mėnesio su Kinijos 
Liaudies Respublika pra
džia. To medaus mėnesio 
metu Jungtinės Tautos gė
dingai, visaip draskė politi
nio balanso žemėlapį. Ne
priklausoma Taiwano respu

I mean, I agrec with whot you »ay, būt don’t expect m« to 

defend with my life your right to say it."

Viena iš karikatūrų Sydnėjaus laikraštyje, sąryšy su 
Australijos vyriausybės nutarimu pripažinti Pabaltijo 
valstybes sovietams.

blika buvo išmesta iš Jung
tinių Tautų dangoraižio. 
Jungtinės Tautos nedrįso 
tarti Kissingerio iniciatyvai 
savo nuomonės, nei pareikš
ti savo principų, nei ginti 
Jungtinių Tautų chartą, 
kurios nuostatais einant 
negali išmesti iš savo sąsta
to savo narį. Išmesti tą 
visais atvejais gerbtiną narį 
tiktai dėlto, kad jo vieton 
įsodinus kitą, kuris buvo ir 
yra organiškai priešiškas 
Jungtinių Tautų chartai.

Spaudoje pasigirdo įžūlūs 
tos naujos politikos komen
tarai. Tai buvo "One China” 
politika. Tai buvo naujas 
slapčiausių ir šuleriškų 
machinacijų politikos kur
sas. Tas kurjoziškas ‘kursas’ 
suvestinas į tos politikos gai
rę: suskirstykim planetą įta-

RIMAS DAIGUMAS
kų sferomis, niekindami ma
žųjų teises.

Tai sena imperialistinė, 
nuo galingos Romos laikų, 
nesikeičianti politika. Mes, 
lietuviai, būdami maža tau
ta, privalėtume tokią ‘poli
tiką’ smerkti. Toje politikoje 
glūdi mūsų tautos fizinio ir 
dvasinio genocido gemalai.

Todėl mums gyvybingai 
svarbu išaiškinti, ar “One 
China” politikos įtakoje eg
zistuoja ir "One SSSR” 
politika?

Kaip visad, blogi ir tam
sūs darbai rengiami patam
siuose, patamsių politikos 
aktai prasiveržia į dienos 
šviesą kaip teroristų padė
tos bombos sprogimas. Tai- 
wanas buvo netikėtai sukrės 
tas tokios bombos sprogimo. 
Tokios pat, patamsiuose su
montuotos teroristinės bom
bos sprogimas sukrėtė mus 
visus ir viso laisvojo pasau
lio eeros valios žmones, 
Australijos premjerui Whit- 
lamui išsprogdinus savo te
roristinę bombą: pripažinus 
Pabaltijį Maskvai.

Kaip su Jungtinių Ame
rikos Valstybių politikos 

simptomais, nusigrįžus į 
“One SSSR” kursą? Mato
me, kad 1973 metais ok. Lie
tuvoje landžiojo JAV astro
nomas, New Yorko universi
teto profesorius A.G. Davis 
Philip. Šis astronomas atvy
ko į Vilnių iš Australijos, 
pabuvojęs Lenkijoje. Vilniu
je jis buvo porą savaičių, 
jausdamasis čia kaip namuo
se, nes jo žmona yra Kana
dos lietuvaitė, talkinusi jam 
patogiai sueiti su ok. Lietu
vą valdančiais asmenimis. 
Kokias informacijas jis gavo 
iš jų apie ‘savanorišką’ 
Lietuvos įsijungimą į Sovie
tų Sąjungos sąstatą, mes ge
rai galime suvokti.

Tais pat metais Vilniuje 
landžiojo JAV konsulas 
Maskvoje S.E. Steiner ir 
JAV konsulas Leningrade 
(Petrapily) G.L. Matthevvs. 
Tai nebuvo smalsuoliškai tu
ristinis turas, norint pama
tyti ok. Pabaltijo miestus 
bei gamtovaizdžius. Nuo to
kio turistinio turo šiuos kon
sulus privalėjo sulaikyti res- 
pektas viešai deklaruotam 
JAV-ių Pabaltijo aneksijos 
nepripažinimui. Anaip tol, 
šie konsulai įžūliai suniekino 
tokios JAV Valstybės de
partamento bei legislatūros 
deklaruotą politiką. Šie kon
sulai, pasiėmę kelionėn ir sa
vo antras puses, žiūrinėjo 
ne vien tik Vilniaus sena
miestį, Černiachovskio bei 
Puškino paminklus, Elektrė
nus ir Kauno jūrą, Perna
ravos kolūkį ir Buities mu
ziejų prie Rumšiškių, šie 
konsulai įsmuko į kvislingi- 
nę “Tarybų Lietuvos Už
sienio reikalų ministeriją”, 
kur susitiko su atitinkamais 
pareigūnais, kur įvyko, kaip 
rašė sovietinė spauda, “da
lykiškas pokalbis abi puses 
dominančiais klausimais”.

Šiedu JAV konsulai ne 
šiaip sau, neturėdami ką 
veikti, susimokę nukako Vil
niun ir ten, paneigdami Vals 
tybės departamento vis ir 
vis pakartotinai deklaruoja
mą Pabaltijo aneksijos ne
pripažinimą, ‘dalykiškai’ 
kalbėjosi su kvislinginės vy
riausybės žmonėmis. Tai 
buvo kaip tiktai tuo metu, 
kada po "One China” termi
no linksniavimo spaudoje, 
ėmė linksniuoti “One SSSR” 
naujadarą. Įvykių sinchroni
zacija aiški kiekvienam ste
bėtojui. JAV konsulų kelio
nė į Vilnių buvo kažin 
kokių, mums dar nežinomų 
klausimų zondavimas. Lie-

(Nukelta į 3 psl.)



Nr. 63 — 2 DIRVA 1974 m. rugpjūčio 23 d.

AUSTRALIJOS PADAUGĖJĘ
- ANTANAS LAUKAITIS

AUSTRALIJA 
IŠDAVĖ BALTUS

Rugpjūčio 3 dieną visos 
Australijos radijo ir televi
zijos stotys oficialiai prane
šė, kad Australijos vyriau
sybė pripažino tris Balti
jos valstybes teisėtai įjung
tas į Sovietų Sąjungą (de 
jure). Tuoj pat po šių oficia
lių žinių komentatoriai pra
nešė, kad didžiosios Vakarų 
valstybės ir NATO kraštai 
nepaseks australų pavyz
džiu ir nepripažins privers
tino Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos inkorporavimo.

Ši žinia visus Australi
joje gyvenančius pabaltie- 
čius labai skaudžiai pritren
kė, nes, dar tik prieš ke
letą mėnesių, prieš įvyku
sius rinkimus. Darbo Parti
jos vadas, tuo metu jau 18- 
ka mėnesių buvęs ir pasku
tiniuosius rinkimus gana 
sunkiai laimėjęs dabartinis 
ministeris pirm. G. Whit- 
lam, savo raštu aiškiai pa
sakė, kad kaip ir anksty
vesnės, taip ir dabartinė 
darbiečių vyriausybė nepri
pažino ir nepripažins Balti
jos kraštų aneksavimo. Ir 
kas gi atsitiko? Pats mfniste- 
ris pirmininkas, tuo laiku 
užsienių reikalų ministeriui 
buvus užsienyje, nieko neat
siklausęs ir net nepasita
ręs su užsienio politikos 
patarėjais, bei nepranešęs 
parlamentui, davė įsakymą 
Australijos ambasadoriui 
Maskvoje padaryti oficialų 
pripažinimą, aplankant kiek
vieną valstybę ir tą pada
rant jų sostinėse. Dėl 
svarbių kitų reikalų Austra-

Washingtone •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

Baltųjų Rūmų, ir kaip pap
rastai, susirinkę Lafayette 
Parke prieš pat rezidentū- 
rą, atkreipė į save dėmesį.

Po demonstracijos pabal- 
tiečių atstovai (lietuvių - J. 
Genys, latvių - E. Šmits ir 
estų - N. Kari) nuėjo į Aus
tralijos pasiuntinybę ir norė
jo pasimatyti su ambasado
rium. Tačiau ‘ekscelencija’ 
atsisakė delegaciją priimti. 
Vis dėlto ją priėmė amba
sados patarėjas (Councelor) 
savo kabinete ir kalbėjosi 
kokį pusvalandį. Pabaltiečiai 
statė jam aštrius klausi
mus. Patarėjas pareiškė, 
kad australai nepritaria so
vietų pavartotam meto
dui, tačiau pripažįsta įvyku
sį faktą. Todėl Australijos 
vyriausybė pripažino Pa
baltijo kraštų aneksiją ir de 
facto, ir de jure. Kai pa
baltiečiai paklausė, ar buvo 
australams reikalas taip pa
daryti, patarėjas atsisakė 
komentuoti savo vyriausy
bės žygį. Ar australai žino 
apie sovietų vykdomą geno
cidą Pabaltijo kraštuose, 
apie kolonialinį išnaudojimą, 
religijos persekiojimą, de
portacijas ir tt.? Taip, 
australai žino, kad ten ne 
viskas tvarkoje. Pabaltiečiai 
paklausė, kaip jaustųsi aus
tralai, jei jie vėl būtų pa
versti britų kolonija. Pabal- 
tiečių atstovai pokalbį baigė 
pareikšdami, kad kai rusų 
bolševikinė imperija su
grius, tai australams liks tik 
gėda, kad jie pirmieji iš bri
tų Commonwealth’o pripaži- 
-no Pabaltijo laisvų kraštų 
užgrobimą. Delegacija pali
ko ambasadoje protesto raš
tą su apie pora šimtų 
parašų, kad jis būtų persiųs
tas Australijos ministeriui 
pirmininkui. Demonstraci
jos vaizdas buvo trumpai 
parodytas TV vakarinių 
žinių metu. (ib)

Lietuvi-ų grupė su vėliava ir plakatais.

Latviai demonstracijoje...

lijos ambasadorius Sir J. 
Plimsoll tą padaryti tegalė
jo tik Estijos sostinėje Ta
line. Ir štai, kaip niekada 
anksčiau šio krašto politi
niame gyvenime, pripažini
mo žinios atėjo ne iš Aus
tralijos vyriausybės ir sosti
nės Canberros, bet iš Mask
vos, pranešant Sovietų ir di
džiųjų pasaulio žinių agen
tūroms.

Australijos ir Sydnėjaus 
pabaltiečių vadovai pradžio
je nenorėjo tuo tikėti, buvo 
susirišta su ministerio pir
mininko įstaiga ir iš ten, 
pradžioje labai neaiškiai, bu
vo pareikštas pripažinimas. 
Ir štai Australijoje prasi
dėjo pabaltiečių protestų 
banga. Tuoj pat buvo 
sušaukta Lietuvių Klube vi
sų Sydnėjaus įtakingųjų lie
tuvių, latvių ir estų atsto
vai, pirmininkai, kartu pa
kviečiant ir du senato
rius, kurie jau buvo gavę 
daugiau žinių iš sostinės. 
Nutarta veikti ir veikti kaip 
niekada iki šiol visoje Aus
tralijoje, paskelbiant pro
testo atsišaukimus spaudo
je, per radijo ir televiziją 

Dalis plakatų.

ir penktadienio vakarą, t.y. 
rugpiūčio 9 dieną 7-tą vai. 
visos Australijos didesniuo
se miestuose pravesti didžiu 
liūs protesto mitingus, pa
kviečiant kalbėtojais įtakin
gus vyriausybės-opozicijos 
žmones, nes valdantieji dar- 
biečiai tikrai nedalyvaus, bi
jodami užgauti savąjį vadą, 
taip biauriai apgavusį šių 
trijų valstybių Australijoj 
gyvenančius šio krašto pilie
čius. Jau prieš tai vieną die
ną, ketvirtadienį, lietuvių 
vadovaujami Sydnėjaus pa
baltiečiai studentai surengė 
protesto pareiškimus prie 
Sydnėjaus miesto rotušės, 
kas buvo plačiai paminėta 
spaudoje ir parodyta televi
zijoje. Protesto eisenos ir 
mitingai įvyko be Sydne- 
jaus, Melbourne, Adelaidėj, 
Perthe, Brisbanėje, Canber- 
roje ir kt.

Sydnėjaus didžiulis pro
testo mitingas prasidėjo 
gražioje didžiulėje Martin’s 
Place plazoje, kuri randasi 
pačiame miesto centre. Be 
lietuvių, latvių ir estų, prie 
savo tautinių ir Australijos 
vėliavų, rikiavosi taip pat ir 

lenkų, bei ukrainiečių atsto
vai. Negalint nešti ugnies 
fakelu, beveik kiekvienas 
dalyvis turėjo didesnę ar 
mažesnę lemputę, apgaubtą 
raudonu popieriumi, kas da
vė labai įspūdingą vaizdą. O 
plakatų, plakatų, didelių ir 
mažų, vaizduojančių ir nusa
kančių visų dalyvių jei ne 
pasipiktinimą, bet tikrą įtū
žimą. Aš lietuvių Sydneju- 
je nesu matęs vienoje vieto
je tiek daug. Ir jauni, ir 
seni, ir vyrai, ir moterys, 
ir tie, kurie lietuviškame 
gyvenime beveik visai neda
lyvauja, išgirdę ir paskaitę 
spaudoje duodamus didžiu
lius komentarus, atėjo pa
reikšti savo tylųjį protestą. 
Apie septintą valandą, išsi
rikiavę po keturis eilėse, 
lydiipi motorizuotos ir pės
čiosios policijos, pabaltiečiai 
ir, su jais kartu protesta
vę ir kiti žmonės, tarp ku
rių matėsi ir gana daug 
australų, pajudėjo link už 
maždaug mylios esančio di
džiulio Hyde Park.

Ši labai įspūdinga didžiu
lė eisena sukėlė nepaprastą 
susidomėjimą australų tar
pe, kurių savaitgalio vaka
rais miesto centre būna 
labai daug. Paklausus polici
jos karininko kiek, jo nuo
mone, galėjo būti šiame 
proteste dalyvių, jis man at
sakė, kad tarp 3-4,000. At
vykus prie didžiulio Austra
lijos karo veteranų pamink
lo, protesto mitingą atida
rė Jungtinio Baltų K-to 
pirmininkas latvis Mr. Bracs 
pranešdamas, kad šiuo metu 
ne tik Australijoje, bet vė
liau ir New Yorke, VVashing- 
tone, Londone, Paryžiuje, 
Stockholme ir kitur prie 
Australijos ambasadų yra ir 
bus daroma protestų mitin
gai, visam pasauliui pareiš
kiant apie australų vyriau
sybės apgaulę. Pakviestas 
parlamento atstovas ir opo
zicijos vado įgaliotinis Mr.
D. Connolly, buvo sutiktas 
su didžiausiom ovacijom. Sa
vo aštrioje kalboje jis užsi
puolė ministerį pirmininką, 
pasakydamas, kad jis parda
vė šias tris valstybes, ku
rių vaikai yra vieni iš geriau
sių Australijos piliečių.

Kitas parlamento narys
W. C. Wenthworth, be sa- 
•vo protestų, pareiškė, kad 
visi opozicijos parlamenta
rai ir senatoriai pasirašė 
portesto raštą, pasiuntė jį 
Gen. Gubernatoriui ir išreiš
kė viešą pasipiktinimą mi
nisteriui pirmininkui, pasa
kydamas, kad su šiais pro
testais šis visas dalykas 
dar nepasibaigė. Jis ir visa 
opozicija, tikisi šią skriaudą 
pabaltiečiams ateityje ati
taisyti.

Senatorius dr. P. Baurne 
savo puikioje kalboje pa
reiškė, kad visi pabaltiečiai 
ir visi laisvę mylį žmonės, 
ne tik Australijoje, bet ir vi
same pasaulyje, turi pareikš 
ti kuo didesnius protestus, 
kas tikrai atneš naudingų re
zultatų.

Po australų parlamenta
rų, kalbėjo Lenkų Federaci
jos vicepirmininkas ir ‘Po- 
lish News’ redaktorius Mr.
J. Karvvicki, pasakydamas, 
kad Australijos lenkai yra 
kartu su pabaltiečiais jų šia
me skaudžiame proteste. Uk 
rainiečių bendruomenės 
pirmininkas Mr. Swiderski, 
pareiškė, kad be jokių abe
jonių visi Australjos 35.000 
ir laisvame pasaulyje 3 mili
jonai ukrainiečių atjaučia 
pabaltiečius jų skaudžioje 
valandoje ir yra kartu su 
jais.

Iš lietuvių kalbėjo Austra
lijos Tarybos pirmininkas 
inž. V. Bukevičius ir prof. A. 
Kabaila. Po visų kalbų, lat
vių kunigo buvo pravesta 
bendra malda ir po to, sugie
dojus Estijos, Latvijos, Lie
tuvos ir Australijos himnus, 
šis didžiulis mitingas buvo 
baigtas.

Australijoje yra labai daž

nai įvairiausių protesto eise
nų ir mitingų, labai dažnai 
pasibaigiančių muštynėmis 
ir net riaušėmis, tačiau, ši 
protesto eisena ir visas, apie 
dvi valandas užtrukęs pro
testas, kaip išsireiškė poli
cijos seržantas, buvo labai 
kultūringas ir tikrai nereikė
jo to didžiulio būrio polici
ninkų, kurie buvo manę, kad 
viskas pasibaigs daug blo
giau, tačiau, kaip spaudoje 
buvo vėliau rašoma, pabal
tiečiai, kurių Australijoje 
yra virš 40.000 savo skaičiu
mi per daug nepasižymi, ta
čiau jų kultūringumo, jų 
Australijos gyvenime išsi
veržimo ir išsilavinimo lygis 
yra labai aukštas ir turintis 
didelės svarbos Australijos 
gyvenime.

Jau antra savaitė visa 
Australijos spauda mirgėte 
marga įvairiausiais aprašy
mais, politiniais komenta
rais, laiškais ir kt., liečian
čiais Pabaltijo kraštus. Dar 
niekada iki šiol nei spaudo
je, nei per radijo, bei tele
viziją, nebuvo tiek vietos 
ir laiko skirta šiems kraš
tams. Šimtai telegramų yra 
siunčiama ministeriui pirmi
ninkui, kitiems ministe- 
riams, bei pralamentarams 
ir tikimasi, kad šis daly
kas bus iškeltas vyriausy
bės tarpe. Parlamento narys 
Mr. D. Darby viešai parla
mente yra pasakęs, kad savo 
gyvenime jis niekada netu
rėjo tokios asmeninės poli
tinės gėdos, kaip kad jis turi 
dabar, Australijos vyriausy
bei padarius šį išdavikišką 
ir, pirmą Vakarų valstybėse, 
Pabaltijo kraštų pripažini
mą. Jo pareiškimu, tai buvo 
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DĖL INFORMACUC SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE-
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643
Tel. Č312) 238-9787

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

padėtas kryžius demokrati
jai ir teisingumui. N.S.W. 
valstijos švietimo ministeris 
Mr. Willis pareiškė spaudai, 
kad šioje valstijoje mokslo 
vadovėliai, žemėlapiai ir kt. 
nebus pakeista ir mokyklose 
viskas bus mokoma kaip ir 
anksčiau prieš federalinės 
vyriausybės pripažinimą. 
Šimtai įvairiausių laiškų 
spaudoje nusako ir eilinių 
australų nuomones šiuo at
žvilgiu, iš kurių originalus 
yra Miss C. Ford iš Sydnė
jaus, “As an Australian, I 
wish to dissociate myself 
from this disgraceful act 
and to assure the people 
of these captive nations, 
that many Australians feel 
the way I do”.

NURSE ANESTHETIST 
for small Meriden Hospital. 
Excellent pay. Extremely 
liberal benefits. Minimai 
call. Maximum time off. Call 
Dr. Albert (203) 237-5531. 
(61-67)

PLATING PRODUCTION 
SUPERVISOR

Reąuired for Chrome plat- 
ing plant. 3 years plating 
and supervision experience 
reąuired. Good vvorking con
ditions. All fringe paid bene
fits. Salary to be discussed. 
Apply call or write to :

FREELAND INDUSTRIES 
LTD.
Box 960
Kingsville, Ontario, Canada 
519-733-2303 (61-67)

EXCHANC.ES


1974 m. rugpiūčio 23 d. 4.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND. OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS 

ASSOCIATE EDITOR ALEKSAS LAIKO N AS
Second-class postage paid at Cleveland, Ohio • Published two 

time a week every Wednesday and Friday by American Lithuanian 
Press Radio Ass’n. Viltis, Ine. • Subscription per year $13.00 
• Single copy 15 cents. ,

Dirva išeina trečiadieniais ir penktadieniais.
Prenumerata metams 313.00, pusei metų 37.00 • Atskiro nu

merio kaina 15 centų • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Ne
spausdinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skel
bimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103

PARAPIJOS VADOVYBĖJE 
PERMAINOS BELAUKIANT

Kad lietuviškoji parapija 
šiandien nebeturi tokios di
delės reikšmės lietuvių tau
tiniame gyvenime, kokią ji 
turėjo prieš 2-jį Pasaulinį 
karą, mažai kas abejoja. Ta
čiau, jei kuris iš mūsų vie
šai pareikštume, kad: “Ame
rikos Bažnyčia iki šiol labiau 
rūpinosi amerikoninimu, ne
gu Evangelijos skelbimu”, 
neabejotinai susilauktume 
daugelio priekaištų. Šiais žo
džiais Bažnyčią JAV-se pa
kaltino ne koks ateistas, ar 
Bažnyčios reikaluose nenusi
manantis prašalietis, bet 
Los Angeles vyskupijos ku
nigas Augustas Moretti (ci
tata iš Draugo š.m. rugpiū
čio 15 d. P. Stakio straips
nio).

Parapijos išnykstanti įta
ka į lietuvių tautinį gyveni
mą stipriai jaučiasi eilėje 
didesnių lietuvių gyvenamų 
vietovių. Viena iš jų -- Cle- 
velandas, Ohio. Prie šios ko
lonijos lietuviškų reikalų 
trumpai sustosiu dėl dviejų 
priežasčių: ją geriau negu 
kitas pažįstu ir antra, para
pijos vadovybėje šiomis die
nomis vyksta didelė permai
na.

‘Parapijos naujosios vado
vybės lietuviškasis potencia
las neabejotinai labai dide
lis. Lietuviškos kultūros re
sursai taip pat pasigėrėtini. 
Vieno tik tenka iš širdies pa
linkėti: tegu šis potencialas 
ir tie resursai bus pilnai iš
naudojami ne vien tik religi
niame, bet drauge ir tauti- 
niai-lietuviškam darbui.

Tiesa, Clevelando lietuvių 
kolonijos nereikia atlietuvin
ti. Daugumoje ji dar nėra 
nutautėjusi. Čia turime 
daug pasigėrėtinų faktorių: 
Legendarinis Čiurlionio An
samblis su nepailstamu va
dovu muz. A. Mikulskiu. 
Subtilusis lietuviškos liau
dies muzikos perlas - 
Kanklių orkestras su auto
ritetingąja jo vadove O. Mi
kulskiene. Grakščioji tauti
nių šokių grupė Grandinė
lė su ją plačiau pasaulin 
išvedusiais vadovais L. ir A. 
Sagiais. Turime šešiasde
šimtmečio išvakarėse esan
čią Dirvą, kurios įnašas į 
.Clevelando lietuviškąjį gy
venimą neįkainojamai dide
lis. Tik, deja, pačių cleve- 
landiečių neretai per mažai 
įvertinamas. Turime paga
liau ir išoriniai puošnius ir 
patogius Lietuvių Namus, 
dosniomis clevelandiečių lie
tuvių aukomis pastatytus.

Turėjome dvi Bendruome
nės apylinkes ir Apygardos 
valdybą. Tiesa, šiandien li
ko tik viena apylinkė, o 
apygardos vyresnieji para
pijiniais darbais užsiėmę... 
Yra ir ALT skyrius, su jį 
sudarančiom penkiasdešimt 
su viršum organizacijų. Yra 
Ramovėnai, yra Šauliai, yra 
Birutininkių D-ja. Bene veik 
liausiąs, tačiau, Pensininkų 
klubas, kuris kas savaitę po 
parengimą ar išvyką suor
ganizuoja.

Yra gražus būrys jauni
mo: besimokančio, bestudi
juojančio ar studijas baigu

sių profesiniai pasigėrėtinai 
gerai besikuriančių. Yra jau
nimo organizacijų, Jaunimo 
Sekcija ar Jaunimo Sąjun
gos skyrius. Dalyvauta dvie
juose Jaunimo Kongresuo
se. Tebėra keletas ar kelio
lika veiklesnių jaunuolių. Ki
ti, deja, lietuviško gyveni
mo lyg ir vengia, ar juo la
bai mažai domisi. Daugumos 
mokslus baigiančių, ar pro
fesiniai besikuriančių tarpe 
vyrauja lyg ir antilietuviš
kumo dvasia ir visiškas lie
tuviškai veiklai abejingu
mas. Po antrojo Jaunimo 
Kongreso ši antilietuvišku
mo dvasia, deja, dar stip
riau išryškėjo. Seimo atsto
vų rinkimas ir Jaunimo Są
jungos įkūrimas šios veik
los ne tik nepagerino, bet 
ją dar labiau sumaišė.

Kodėl taip yra? Priežas
čių daugybė ir jų visų čia 
neisvardinsim. Dėl jų ir su
sitarti nebus lengva. Neveik 
los priežasčių nagrinėjimas, 
pagaliau nėra ir šio straips
nio pagrindinis tikslas.

Su širdgėla turime sutik
ti, kad lyg nejučiomis mu
myse tarp lietuvių kontak
tas nutrūko ir su juo ta vidu
jinė šiluma, kuri išeivijos 
lietuvybei bujoti yra būti
na. Nebėra sutarimo su ki
taip galvojančiais. Maži nuo
monių skirtumai ne esmi
niais klausimais dažnai iš
virsta į didelius ginčus. So
lidarumo vieton Draunasi ne
apykanta. Šioje aplinkoje ir 
tokioj atmosferoj sunku jau
nimui užsidegti ir persiimti 
lietuviškom tradicijom. Sun
ku jam persiimti ir puose
lėti lietuviškąją kultūrą, 
kuomet jos skleidėjai (vyrės 
nieji) gana nekultūringai el
giasi... Lietuvybei išlaikyti 
neužtenka jaunimo organi
zacijų, jeigu jose per mažai 
pasišventusių vadovų. Ne
užtenka puikios išvaizdos ir 
ištaigingų Lietuvių Namų, 
jei juose tik pilstomas puto
jantis alus, nors ir nebe 
rūsyje, o labai prašmatniai 
įrengtam bare...

Rugpiūčio 15 d. Tėviškės 
Žiburiuose buvo atspausdin
tas Lino Sidrio straipsnis, 
pavadintas “Naujas žmogus 
naujame pasaulyje”, arba 
“Mąstančio studento žvilgs
nis į krikščioniškas verty
bes ir dabarties reikalavi
mus”. Šiame straipsnyje kal
bama apie būsimą studentų 
ateitininkų stovyklą, kurio
je, kaip rašoma, dalyvaus 
lietuviškos, katalikiškos ir 
ateitininkiškos šeimos na
riai. Straipsnyje kalbama 
apie ateitininkų pareigas, 
nusistatymus, sprendimo rei 
kalaujančias problemas ir 
norą tiksliai nustatyti atei
ties kryptį. Taigi straipsnis 
ne eilinis, o programinis. Iš 
jo galima daryti išvadą ku
riuo keliu ateitininkija žen
gia ir ko ji siekia. Ypa
tingai ir dėl to, kad straips
nio autorius yra Studentų 
Ateitininkų Sąjungos pirmi
ninkas. Prie šio straipsnio 
tenka sustoti dėl to, kad ja
me apie lietuvių studentų 
ateitininkų tautinius uždavi-
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Whitlam taikina genocidui: stumia vagoną su pabaitiečiais į Sibiro gulagus.

Australija ir kas toliau
(Atkelta iš 1 psl.) 

tuviai laikraštininkai tai ge
rai matė, deja, to įvykio 
kaip ir nepastebėjo mūsų 
veiksniai, tada ir dabar 
užimti kitais reikalais, besi
rūpindami savo nesutari
mais.

Mes nematėme, kad dėl 
JAV konsulų provokacinės 
kelionės į Vilnių kas būtų 
labai sielojęsis, dėjęs pas
tangas pašalinti tokius po
nus iš jų konsuliarinių pos
tų, reikalavęs Užsienio rei
kalų kongresinio komiteto 
investigacijų ir pan. Mes 
nematėme ir mūsų masių 
reakcijos, demonstracijų ir 
protestų atitinkamose vieto
se ir prie atitinkamų durų, 
kaip tai įprasta laisvos vals
tybinės demokratijos tradi
cijose. JAV konsulų landžio
jimas po Vilniaus kvislingi- 
nės “užsienių reikalų minis
terijos” patalpas mūsų veiks 
nių ir mūsų visuomenės 
buvo praleistas pro kiauras 
rieškučias. s

Mes užmiršome, kad dėl 
mūsų masių ir dėl spaudos 
reveliacijų, vyko kongresi
nės subkomisijos investiga- 
cijos Simą Kudirką išdavus 
sovietams iš amžinos gėdos 
ženklu pažymėto ‘Vigilant’o’ 
o tie admirolai, kurie, pagal
K. Bradūną, ‘kalakutienos 
prisiėdę’, liepė Simą išduoti, 
buvo iššluoti iš savo liuksu
siniai apstatytų kabinetų.

nius, apie lietuvybės ir lie
tuvių kultūros reikalus anei 
žodelio! Susirūpinę klausia
me, nejaugi šios dienos atei- 
tininkijos studentija lietuvy
bės reikalais visai nebesi
rūpina? Jaunimo organizaci
jų stovyklos juk viena iš ge
resnių tam tikslui priemo
nių! Nejaugi (Amerikos Baž
nyčios paskatinti) jie pasi
duoda tarptautiniam ameri- 
konizmo katilui?

Šie neramūs klausimai, 
mums, clevelandiečiams, 
šiandien aktualūs ir dėl to, 
kad naujasis parapijos kle
bonas yra ir Ateitininkijos 
aukštas pareigūnas. Jo lie
tuviškumu mes neabejoja
me. Jo didelę įtaką jaunimo 
tarpe taip pat žinome. Tad 
sveikindami naująjį kleboną 
ir laukiame, kad jis Cleve
lande šalia tiesioginio darbo 
parapijoje atneštų naują ki
birkštį lietuviškojon jauni
mo veiklon.

Pasiilgome atviresnių san 
tykių, pasitikėjimo bei tole
rancijos visokeriopai pozity
viai nuomonei. Gal ir vėl 
Clevelande skautai, ateiti
ninkai, neolituanai ir kiti lie
tuviai jaunuoliai sieks drau
gystėje ir kultūringose var
žybose pasisemti kaip gali
ma daugiau lietuviškosios 
kultūros deimančiukų ir 
išlikti ne tik gerais krikš
čionimis bet drauge ir tau
riais lietuviais.

Dr. A. Butkus

Pro tragiką mes perdaug 
lengvai praeiname, jos nere
alizuodami jos vyksmo me
tu. Perdaug palaimingos 
inercijos net pakilios akcijos 
procese. Ta paralelė tarp 
JAV admirolų elgesio Simo 
incidento metu ir JAV kon
sulų landžiojimo Vilniuje, 
yra didžios reikšmės, o mes 
jos neįsąmoniname apim
ties pilnybėje. JAV konsu
lų vizitas nebuvo turistinė 
kelionė, bet mums dar neži
nomos paskirties misija. Šie 
pareigūnai elgėsi nesuderi
namai su Valstybės depar
tamento deklaruotos politi
kos pareiškimais, tačiau ne
buvo nei papeikti, nei iš sa
vo vietų nušalinti. Tai reiš
kia, kad konsulai buvo aukš
tesnės instancijos pasiųsti 
į Vilnių. Mes jų vizitą pa
stebėjome tik dėl naivių jų 
vizitų pasigyrimų, kurie su
skambėjo okupanto leidžia
moje spaudoje lietuvių kal
ba.

Šis JAV konsulų vizito 
pusiauviešas vizitas buvo 
savotiška pamoka patamsių 
diplomatijos praktikai. To
dėl Australijos ambasado
rius Maskvoje Sir James Pli- 
msoll, Canberros viršininkų 
pavestas, nuvyko į Taliną 
jau Australijos vyriausybei 
sprendimą padarius. Vyras 
nuvyko pas estus kvislingus, 
pranešti jiems džiugią jų au
sims žinią: Canberra nutarė 
Pabaltijį pripažinti Sovie
tų Sąjungos dalimi. Vė
liau, tas pats Sir James, 
landžios Rygoj ir Vilniuje 
parveždamas ir čia, kaip 
savo laiku J. Paleckis par
vežė, “saulę iš Canberros 
per Maskvą”.

IŠ Australijos opozicijos 
vado Sneddeno protesto 
teksto matome, kad šis be
gėdiškas aktas, įžūliai tvar
kąs ne savo teritoriją, pa
darytas prieš mums dar ne
žinomą laiką, anksčiau. Aus
tralijos vyriausybė ir Mask
va laikė tai paslapty, kol, 
pagaliau, šiomis dienomis, 
sinchronizuotai su JAV-bių 
Valdžios krize, paskelbė vie
šumai. Iki šiol negirdėti, 
kad JAV Valstybės depar
tamentas pareikštų kokį 
nors savo protestėlį. Šį triu
ką australų spauda vadina 
slapukiška diplomatine akci
ja (surreptitious diploma- 
tic action). Mes tokią ‘akci
ją’ privalome pavadinti niek
šinga susimokėlių akcija. 
Šioje niekšybėje glūdi daug 
destrukcijos jėgų, kurios 
anksčiau arba vėliau pa
lies kengūrų kontinentą. 
Kas šaukia vėjų, susilaukia 
audrų.

Australijos premjero 
Whitlam aktas, kuriam pri
tarė jo pasiuntinys Mask
voje Plimsoll yra patamsių 
diplomatijos vaisus. Iki šiol 
mes dar nežinome, kas pri
vertė Australijos vyriausy
bę tokią tarptautinę niekšy
bę iškrėsti? Spauda rašo, 
kad tai Whitlamo pastanga

• ••

užtikrinti savo gerą priėmi
mą Kremliuje, kur jis ketina 
vykti. Australijos avių au
gintojas nori susidaužti šam
pano taurėmis carų įrengto
je Švento Jurgio salėje su 
bolševikų vadeivomis.

Tokios spaudos prielaidos, 
aišku, gana demagogiškos ir 
nevisai įtikinančios. Tenka 
galvoti, kad čia pasireiškė 
tam tikras smegenų plovi
mas, kažin kokios ‘realios’ 
politikos postūmis, gal būt 
tam tikrų Australijos finan
sinių sferų spaudimas, ku
rios kaip tik pagavę neap- 
sisprendusį, polėkišką prem
jerą, tikisi pabizniauti su so
vietais. Juk čia rodo pavyz
dį Amerikos kapitalas, ku
ris, galvą pametęs, inves
tuoja savo per gerbūvio me
tus sukrautus bilijonus į ki
tos, priešiškos valstybės, į 
SSSR tundras, ignoruoda
mas savo kraštą, kuris rei
kalingas investacijų, duo
dančių darbą milijonams. 
Kapitalas ieško pelno iš ver
gų darbo. Jeigu Amerikos 
darbas brangus, kapitalas 
bėga į vergų darbo kraštą, 
naiviai galvodamas ten dau
giau uždirbti. Prisimena 
garsaus Andersono pasaka: 
kvaila senė papiovė vištą, 
kuri kasdieną dėjo aukso 
kiaušinius, manydama rasti 
ten kalną aukso. Ji rado 
vištoje plaučius ir ... žar
nas.

Todėl prepozicija, kad 
Australijos kapitalas ieško 
Sovietų Sąjungoje progų in
vestuoti, yra labiausiai įti
kinanti. Kitaip sunkoka su
prasti tiesiog nusikaltėlišką 
tarptautinio teisingumo po
žiūriu Australijos vyriausy
bės aktą.

Kada šis ‘pripažinimas’ 
pasiekė dienos šviesą, išniro 
iš nusikaltėliško sąmokslo 
patamsių, prieš spaudos at
stovus stojo Whitlamo spau
dos pareigūnas. Jis pasakė 
“vyriausybė pripažino trik 
jų Pabaltijo valstybių inkor
poraciją kaipo Sovietų Są
jungos dalį" (The Govern- 
ment had recognized the in- 
corporation of the Three 
Statės as part of the Soviet 
Union).

Vyras pasiteisino, kad 
Australija neteisina Pa
baltijo okupacijos būdo, lyg 
ir yra dar tokių okupacijų, 
kurios pateisinamos! Tačiau, 
jis pasakė, “mes pripažįs
tame, kad Sovietų Sąjunga 
turi jau trisdešimtį metų sa
vo jurisdikciją šiuose kraš
tuose”. Matome žaidimą žo
džiais ir sąvokomis. Jeigu 
Australija neteisina bruta
lioms militarinės okupacijos 
būdo, kokią gi valdymo for
mą jis vadina ‘jurisdikci
ja’? Ši ‘jurisdikcija’ yra ne
teisėtų veiksmų išdava, prie 
vartos padarinys. Tokios ‘ju
risdikcijos’ sąvokas nekoti
ruojamos jurisprudencijos 
žodynuose, nei tarptautinėje 
praktikoje.

Kartu gi, Australijos kal

Nr. 63 — 3

bėtojo tvirtinimas, kad So
vietų Sąjunga turi savo 
prievartinę ‘jurisdikciją’ Pa
baltijo teritorijoje, nušlavė 
visų kvislingų plepalus, kad 
jie ‘savarankiai’ tvarkosi, 
kad Pabaltijys ‘savanoriš
kai’ įsijungė į sovietinę 
imperiją.

Pagal Australijos iki šiol 
buvusią demokratinę tradi
ciją, šis Whitlamo aktas nė
ra demokratinio proceso 
padarinys. Todėl parlamen
to opozicijos vadas Snedden, 
protestuodamas, klausia: 
“kada ir kas padarė sprendi
mą, ar tą sprendimą apro
bavo Kabinetas ir partiniai 
posėdžiai (Caucus), kodėl 
australų visuomenė ir parla
mentas nebuvo informuoti, 
ar latviai, estai ar lietu
viai gyveną dabar Australi
joje, laikomi nūn asmeni
mis be pilietybės?”

Snedden tvirtina, kad “šis 
laboristų vyriausybės žings
nis yra į šoną nuo pagrindi
nių gretų su Vakarų demo
kratijomis”. Opozicijos va
das numato, kad “šis Austrą 
lijos išėjimas iš demokra
tinės rikiuotės nebus nau
dingas Australijos saugu
mui”. Tai išmintingo vals
tybininko pareiškimas.

Rugpiūčio 8 d. žinomas 
australas žurnalistas Neol 
Hawken, ‘Herald’ dienrašty
je stipriai akcentuoja dide- 

, lį labai negausios Australi
jos kompartijosjudėjimą. ‘ 
“Tai yra mums reikalingas 
įspėjimas, bet kuris iš mū
sų tai girdi?” klausia žurna
listas. Kompartija, kadaise 
pasiekusi 25,000 narių, pas
taruoju metu pradėjo byrė
ti. Tačiau jos propagandi
niai klyksmai lieka tokie pat. 
Įprastais bolševikinės prop 
pagandos manevrais, kom
partija visus, kas prieš 
komunizmą niekinančiai pra
vardžiuoja ‘katalikais’ ir 
‘makartininkąis’. Tai ta pati 
bolševikinė grupė, pažymi 
žurnalistas, kuri į padanges 
kėlė Hilterį, kada Kremlius 
susibičiuliavo su Berlynu. 
Dabar jie turi įžūlumą kal
bėti apie tarptautinį teisin
gumą!

Ta pati bolševikinė aus
tralų grupė dabar ‘celebruo- 
ja’ Sovietinės imperijos pa
didėjimą: premjeras Whit- 
lam padovanojo Maskvai Pa
baltijį! Jis nuėjo Hitlerio 
ir Stalino pramintais takais, 
jis pasielgė kaip kad hitle
rinis emisaras Ribbentro- 
pas ir stalininis Molotovas, 
supuolę ties žemėlapiu, ėmė 
ir pasidalino savybėje Pabal
tijo valstybes. Australijos 
leiboristų vadas, premjeras 
Whitlam įsirašė į Hitlerio 
ir Stalino teritorijų plėšinė- 
jimo, klubą. Apie kokią "so
vietų jurisdikciją” kalba 
Whitlamas, nepasitikrinęs 
ar jis pats turi ‘jurisdikci
ją’ pripažinti sovietinę, mili- 
tarinę Pabaltijo okupaciją? 
Tokios jurisdikcijos tarptau
tine teise bei teisingumą 
sekant kengūrų kontinento 
premjeras neturi.

Su tuo mūsų tvirinimu su
tinka laisvoji (dar) australų 
spauda. Apie tai byloja jų 
dienraščio ‘Herald’ vedama
sis iš rugpiūčio 8 d. Tonas 
yra griežtas:

“Hitleris ir Stalinas nu
šalino Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę slaptu sa
vo susitarimu rugpiūčio 23, 
1939 metais... Dėl neatsaky
tų sumetimų leiboristų ad
ministracija padarė nepa
teiktą spaudai sprendimą 
išplėšti iš estų, latvių ir 
lietuvių viltis dėl jų kraštų 
laisvės... Nuolatinės sovieti
nės okupacijos pripažinimas 
yra absurdiškas ir stebinan
tis. Mes drąsiname etninio 
ir politinio išsilaisvinimo ju
dėjimus nuo Bangladešo iki 
Vietnamo. Mes atsisakome 
vertinti ‘realizmą... Bet trim 
Europos respublikom, ku
rios sustojo skersai kelio 
Maskvai į Baltijos jūrą, 

(Nukelta į 4 psi.)
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mes skyrėm niekinantį el
gesį.... Ši diplomatinė ini
ciatyva yra išdavystė...”

Smarkus rašinys pasiro
dė Melbourne latvių laikraš
tyje ‘Australijos Latvių Nau 
jienos’. Redaktorius Delins 
tvirtina: “Ponas Whitlam 
mus pardavė už jo sutikintą 
su raudonu patiesalu Mask
voj”. Delins turėjo asmeniš
ką pasikalbėjimą su Whit- 
lamu. Premjeras, paviršuti
niškai •ir lengvabūdiškai 
užtikrino latvių žurnalistą, 
kad formaliai Australijos po
zicija nesikeičia, faktišką 
okupaciją pripažinus. Latvis 
su tuo nesutiko. Delins pa
rašė: “Whitlam mus parda
vė, norėdamas turėti gerą 
sutikimą Maskvoj. Jis nusi
lenkė Maskvai, nekreipda- 
mas dėmesio į tokio nusilen
kimo nemoralumą”.

Pabaltiečiai, kurie sujung
ti “Joint Baltic Council” 
organizacijoje, rugpjūčio 9 
dieną suorganizavo protesto 
demonstracijas City Square 
aikštėje. Visų lūpose ir at
mintyje yra Whitlamo akto 
sutapatinimas su 1939 metų 
Hitlerio ir Stalino Pabaltijo 
dalyvomis.

Kvietimas į demonstraci
ją sako: “Šia vyriausybės 
akcija ponas Whitlam pasta
tė Australiją į tą pat diplo
matinę grupę, kurioje yra 
nacių Vokietija ir Sovietų 
Rusija”.

Įvykio tragikai pavaiz
duoti tenka paminėti itin 
ryškų Onos Jakutis laišką 
australų spaudoje. Patriotė 
lietuvė išreiškė tūkstančių 
pabaltiečių išgyvenimą ir 
pasipiktinimą:

“Dūris į nugarą.
Kodėl tu taip padarei, 

Australija. Kodėl tu dūrei į 
nugarą mano tolimai ir my
limai Lietuvai, pripažinda
ma Pabaltijo valstybių in
korporaciją į Sovietų Są
jungą? Ar tu gavai savo 
trisdešimtį sidabrinių? Ar 
tai buvo visiškas sąžinės ir 
žmoniškumo nebuvimas, no
ras kuo taip mėgsti didžiuo
tis?

Vienintelė mūsų laisvės 
bei nepriklausomybės prie
žastis yra brutalus mūsų di
delio ir imperialistinio kai
myno, Sovietų Rusijos, gro
buoniškumas. Tu, Australi

ja žinai, kad irgi turi didelį 
kaimyną, ir kad istorija pa
sikartoja...”

Šitais didžios lietuvaitės 
patriotės žodžiais tiktų už
baigti platelesnius šios tra
gedijos svarstymus. Tačiau, 
ir vėl, ir vėl, kyla aibė 
klausimų: ar šis Australijos 
antihumanistinis išsišoki
mas yra nepriklausomas nuo 
kitų valstybių įtakos ak
tas? Šio rašinio pradžioje 
suminėti JAV-bių konsulų 
landžiojimai Vilniuje, mus 
neramina. Įvykių grandinė 
perdaug kompaktiška, kad 
negalėtumėm matyti kažin' 
kokio, iki šiol misteriško 

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį 
lietuvį kailininkq 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA
Tel. 263-5826 įĮWlU 
(įstaigos) ir 
677-8489 (buto) ||lnlh

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VUOS’tO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ryšio. Junginės Amerikos 
Valstybės dėl pono Whitla- 
mo avantiūros turėtų tarti 
savo nuomonę. Uždarų durų 
politikai, slaptų kuluarų dip
lomatijai, negalime patikėti. 
Australija ir kas toliau? -- 
klausimas šiurpus ir 100% 
aktualus.

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

UŽKELTI VARTAI | RAUDONĄJĄ JURĄ
Šioje vietoje prieš keletą 

dienų buvo rašyta apie 
Sovietų Sąjungos preziden
to Nikalojaus Podgornio vi
zitą Somalijoje liepos 8-12 
dienomis. Dar vos spėjus 
parkeliauti namo, jau liepos 
13 d. ‘Pravda’ paskelbė platų 
komunikatą, kas ten Soma
lijoje buvo kalbėta ir kas su
sitarta (žinia, tokie komuni
katai skelbia tik tai, kas 
‘skelbtina’).

Anot to komunikato, be 
Podgornio pasitarimuose da
lyvavę ir Sovietų* Sąjungos 
Ministerių Tarybos pirmi
ninko padėjėjas I.V. Archi- 
pov, Užsienių Reikalų Minis
terijos pirmas pavaduotojas 
V.V. Kuznecov, Krašto Ap
saugos Ministerio padėjėjas 
generolas S.L. Sokolov ir ki
ti. Iš somaliečių pusės, be 
prezidento gen. Mohamed 
Siad Barre ir kitų, tarėsi ir 
Krašto Gynybos Sekreto
rius bei Tautinės Armijos 
komandantas generolas Mo
hamed Ali Samantar. Taigi, 
jei jau prie derybų stalo 
susėdo krašto apsaugos mi- 
nisteriai ir generolai, reikia 
manyti, kad jie ten tarėsi 
ne tik apie ‘visuotinę taiką’, 
draugystę ir bičiulystę, bet 
turėjo ir kaiką svarbesnio 
aptarti. O tas ‘svarbesnis’ 
ar tik nebus dabar Soma
lijoje, Berberos uoste sovie
tų statoma povandeninių lai
vų bazė.

Žinoma, komunikate pilna 
tuščiaždožiavimų ir tokių 
reikalų aptarimų, dėl kurių 
somaliečiams nei šilta nei 
šalta, bet kurie labai ‘arti 
prie širdies’ patiems sovie
tams. Čia somaliečiai pasiž- 
da, kad jie vieningai su so

vietais kovos už pavergtųjų 
tautų laisvę, nepriklausomy
bę ir taikų socialinį progre
są. Čia jie kartu su sovie
tais laikysis dar Lenino nu
brėžtų gairių, anot kurių So
vietų Sąjunga dės visas pas
tangas išlaisvinti iš kolonia- 
listų nagų Afrikos, Azijos 
ir Lotynų Amerikos liaudį.

Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į pagalbą portu
galų kolonialistų dar tebelai
komas teritorijas - Mozam
biką, Angolą ir Gvinėją. 
Užakcentuota, kad Somalija 
kartu su sovietais sieks Ar
timuosiuose Rytuose atsta
tyti taiką: o ta taika gali
ma tik pagal sovietinį ‘re
ceptą’ -- Izraelis turi pasi
traukti į 1967 m. turėtas 
sienas ir grąžinti į savo gy
venvietes visi palestiniečiai.

Bet, kaip čia minėta, so
maliečiai turėjo pasižadėti 
remti sovietus ir tokiais 
klausimais, dėl kurių jiems 
‘nei šilta nei šalta’: o tai Či
lės naujosios vyriausybės 
persekiojami komunistai ir 
Šiaurės Vietnamo ir Šiau
rės Korėjos liaudies pilnas 
rėmimas.

Vos tik Podgornis su savo 
patarėjais spėjo sugrįžti 
namo, kai į Maskvą liepos 
18 d. ‘Sovietų Sąjungos vy
riausybės kvietimu’ atsku
bėjo vesti ‘draugingų pasita
rimų’ kitos valstybės dele
gacija - tai yra Demokra
tinės Yemeno Liaudies Res
publikos vadovybė, vado
vaujant jos pirmininkui Abd 
-Al-Fatah Ismail. Ir su šia 
delegacija buvę tartasi, kaip 
dar daugiau paglaudinti 
abišalį bendradarbiavimą ir 
kaip pastiprinti ‘kovą už uni

versalinę taiką’. Esą, yeme- 
niečiams buvusi pažadėta 
talka jų ekonominiame ir 
techniniame išsivystyme. 
‘Laimingi’ yemeniečiai, gavę 
ko norėjo (ar tik buvo paža
dėta) išvykę aplankyti kitus 
Sovietų Sąjungos miestus - 
Leningradą ir Tiflisą.

Reikia manyti, kad yeme
niečiai į Maskvąbuvo iškvies 
ti nevien tik pasižmonėti ir 
pasivažinėti. Jau seniai yra 
žinoma, kad sovietai labai 
‘domisi’ Adeno uostu, kuris 
yra pačiame pietiniame Ara
bijos pusiasalio gale, prie 
Adeno įlankos, tai yra prie 
įėjimo į Raudonąją jūrą, 
kaip tik antroj pusėj nuo So- 
malijos uosto Berberos. Jau 
seniai pasiekdavo žinios, kad 
sovietai nori įkelti koją į tą 
kadaise britų puikiai įreng
tą uostą. O dabar, kai 
prieš kelis metus britai iš 
Adeno pasitraukė ir ten įsi
steigė komunistinė ‘liaudies 
respublika’, sąlygos ‘įkelti 
koją’ nepaprastai pagerėjo. 
Juk iš Adeno iki Berberos 
tik koks šimtas mylių ir tą 
sąsiaurį - įėjimą į Raudoną
ją jūrą būtų galima užblo
kuoti, kada tik bus panorė
ta. Šachmatų partija sovie
tų naudai vyksta labai sėk
mingai. (ab)

TOOL & DIE MAKER 
INJECTION MOLDING

-International company is 
seeking a highly skilled tool 
and die maker to comple- 
ment it’s present staff. In- 
dividual should be familiar 
with the latest repair and 
maintenance techniques, for 
injection molding tools, in- 
cluding EDM Machines. 
Mušt be capable of doing 
own set-up work and have 
confidence to work to tole- 
rances of one thousandeth. 
Unique opportunity to join 
a new and dynamic compa
ny offers highly competiti- 
ve wages and benefits. 3 lo- 
cations assistance, plūs an 
opportunity to live in one of 
the most desirable areas on 
the east coast.

Qualified applicants may 
contact Mr. L. L. Boyles 
804-247-0107. (61-63)

(2) * JUOZAS SLAVĖNAS

Sunkios problemos
(IŠTRAUK* IŠ "ĮŠVIRKŠTI METU")

Šamaūsio veidas nušvisdavo palaima ir, nors akių ne
pramerkdamas, jis pradėdavo judinti kairį blakstieną 
ir krutinti vešlų kairįjį ūsą. Jurgis tada apsikabinda
vo Motiejaus kaklą, prisistiebdavo prie kairiojo ūso ir 
į jį pabučiuodavo kartą, antrą, kartais net kelis kar
tus, gerokai jį apseilėdamas.

Niekad neatsitikdavo, kad Jurgis su Motiejum būtų 
sukėlę kokį triukšmą, būtų rėkavę ar prie ko kabinė- 
jęsi. Paskutiniam aktui pasibaigus abu kartais ne
mažomis pastangomis, bandydavo pakilti, kiek pasimik- 
lindavo ir vienas kitam padėdami išeidavo namo. Jur
gis paprastai palydėdavo Motiejų iki jo kambario, o 
paskiau sau švilpaudamas ar kažką patylomis dainuoda
mas eidavo pas savo ‘kuziukus’.

Tiek Jurgis, tiekMotiejus, o ir juos pažįstantieji 
manydavo, kad jų gyvenimo būdas niekada nepakitęs -- 
visada būdami geri draugai, gražiai bendraus, nesido
mės nei politika nei kas kur toliau nuo jų kasdieny
bės dedasi. Bet gyvenimas kaip upė: lygiai tekėdama 
ji staiga užteka ant uolų, ant akmenų ar užgriūva pa
graužtas krantas. Jurgio ir Motiejaus gyvenimo tėkmę 
pakeitė Lietuvoje įvykę dideli pasikeitimai.

Nors ir Jurgis ir Motiejus tebedirbo savo senose 
vietose ir tokį pat darbą, tačiau darbo dabar buvo žy
miai daugiau, o ir užbaigus darbą laisvo laiko beveik ne
likdavo. Ir Jurgis ir Motiejus darbą turėdavo pradė
ti daug anksčiau ir baigti vėliau, o tiksliau sakant va
landų dabar beveik nebuvo. Kooperatyvui - dabar ne
šiojančiam Raudonojo Sapno vardą - buvo perduotos 
visos nacionalizuotos privatinės krautuvės. Daug tarnau
tojų, visokių prekių daugiau reikia parvežti, o dar buvo 
užkrauta kooperatyvui ir kitokių pareigų -- priiminėti 
iš ūkininkų privalomas javų, gyvulių, įvairių produktų 
ir žaliavų duokles. Išplėstos kepyklos, nes dalį duonos 
ėmė nenugalimosios armijos daliniai. Motiejus taip pat

turėjo visokių papildomų darbų. O po darbų - privalomi 
mitingai, susirinkimai, visokių švietėjų tiek atsirado, 
kad pritrūkdavo tų, kuriuos jie turėdavo šviesti. Pora 
mėnesių prieš kokius nors rinkimus prasidėdavo 
agitacija, rinkimų nuostatų aiškinimai. “Darbo iki kaklo 
o pinigų -- nei velnią” - sakydavo Jurgis. Atlyginimai, 
žinoma, buvo padidinti, bet ką viena ranka davė, 
antra siekė paimti -- valstybinės paskolos, įvairūs mo
kėjimai, o kas likdavo - maža kas būdavo pirkti.

Nežiūrint visos tos, anot Jurgio, ‘velniavos’ abu 
draugai, nors paskubomis vis tiek užeidavo bendrai pa
vakarieniauti, tik dabar jau į komjaunimo už
kandinę -- taip buvo pavadinta šaulių klubo valgykla. 
Šeštadienių vakarais pasirūpindavo ir ko nors geresnio, 
užtat visa procedūra būdavo panaši į anų laikų savait
galių procedūrą -- baigdavosi maloniu pasikalbėjimu 
(nors pasikalbėjimo turinys skyrėsi), pasibučiavimu ir 
- nelengva kelione į namus.

Sausio mėnesio pirmosios pusės vakaras. Dangus mir
ga begalybe žvaigždžių. Po kojomis girgžda sniegas. 
Nors jau apie 9 valanda vakaro, bet daugelis patil- 
tiečių dar nesirengia eiti vidun, sėstis prie šilto pečiaus 
ir bent kiek pailsėti po tų įtempties dienų, kada agitato
rius po aigtatoriaus aiškino piliečių teises, prievoles, 
kalbėjo apie domkratiškiausius pasaulyje rinkimus, aiš
kino jų nuostatus. Ryt pagaliau tie rinkimai.. Bet šiandie 
vakare begalės kitokių darbų ir priveolių. Rinkimai ne 
vien atstoams rinkti -- jei ir nerinkti galėtų kur reikia 
nuvažiuoti - per rinkimus liaudis turim parodyti meilę, 
partijai ir vyriausybei, turi džiūgauti dėl laimės, kuri 
jau čia pat, beveik po nosim, turi pareikšti meilę, 
pagarbą, pasitikėjimą ir besąlyginį atsidavimą visų my
limiausiam tėvui, mokytojui, vadui ir t.t. ir dargi visai 
eilei vadų ir vadelių, kurių portretai puošia langus, buvu
sių krautuvių vitrinas, kuriais aplipytos sienos, stulpai, 
tvoros. O šūkiai, lozungai, rūpestingiausiai viršūnių pa
rinkti, apsvarstyti ir per liaudies valią perkošti turi 
kiekvienam žingsny patiltiečiams priminti šią didžiąją die 
ną ir paskiau visas kitas laimės dienas.

Kaukšėjo kastuvai, čežėjo šluotos, ritosi nuo šaligat
vių sausas sniegas. Ties rinkimų būstu didelis žmonių 
būrys valė visą aikštę, krovė ant rogučių sniegą ir

vežė į upžpakalines gatves, gi pačią eikštę komjaunuo
liai barstė sukapotais egliašakiais. Čia rytoj, pirmomis 
rinkimų minutėmis, grūsis rinkėjų minios savo balsus ati
duoti, už geriausius iš geriausių. Pats rinkimų 
būstas skendi raudonose vėliavose ir egliašakių vaini
kuose, iš kiekvieno lango žvelgia kokio nors barzdoto 
ar ūsoto vado portretas. Bet kas iš lauko matoma - dar 
ne viskas. Vidus eiliniam patiltiečiui dar neatskleis
tas.

Apie 9 valandą vakaro iš rinkimų būsto išėjo tfys vyrai 
- Kompartijos sekretorius Kūjelis, miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas Kudošius ir milicijos viršininkas 
Žvairakis, žmonių vadinamas Žvairiu. Šie vyrai laikė 
būtina pareiga patikrinti patiltiečių pastangas viską 
parengti ir, žinoma, pačių patiltiečių labui. Juk jiems teks 
garbė, jei viskas bus tinkamai parengta. Visi trys pa
reigūnai neskubėdami ėjo iš gatvės į gatvę duodami 
paskutinius nurodymus -- kur reikia šaligatvį perskus- 
ti, sniegą toliau nukasti; o kai kur vykdomojo komiteto 
pirmininkas pastuksendavo kriukiu į langą, jei ne visai 
tinkamai papuoštas kurio nors vado paveikslas ar kas 
nors kito reikalingo pataisyti. Žymesnės netvarkos atve
ju jis dar ir pakeikdavo ar pagrasindavo.

Perėję svarbedsniąsias gatves pareigūnai patenkinti 
užėjo į rinkimų būstą - dar pasitarti.

- Puikiai pasirengėm! -- patenkintas kalbėjo vykdo
mojo komiteto pirmininkas Kudošius. Nei apskrities 
mieste nebus geriau. Liaudis su meile rengiasi didžiajai 
dienai.

Patenkintas buvo ir kompartijos sekretorius Kūjelis. 
Net susijaudinęs jis kalbėjo:

- Bus aukščiausias balsuotojų procentas - garantuo
ta! Agitatoriai nemiegojo. Du mėnesiu kalė ir kalė žmo
nėms į galvas. Liaudis parodys, kaip ji myli partiją ir vy
riausybę!

Milicijos vadas Žvairakis šypsojosi palaiminta šypse
na. Ankščiau jis būkštavo, kad antitarybinis elemen
tas galįs pridaryti per rinkimus kiaulysčių. Bet vakar, 
paskutiniame partijos miesto vykdomojo komiteto parei
gūnų bei agitpropininų pasitarime garnizono politrukas 
draugas Zubatovas užtikrino: nei vienas liaudies prie
šas neiškiš nosies -- mūsų kariai su kulkosvaidžiais 
juos pamokys.

(Bus daugiau)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
'PALAIMINTI JŪS, ATGIMIMO LAIKAI! 

IR JŪS, IŠRINKTIEJI TĖVYNĖS VAIKAI!”
ANTANAS DIRŽYS

Taip įrašyta dideliame al
bume, išleistame Lietuvoje 
1921 metais, turinčiame per 
250 veidų ano meto žymiųjų 
lietuvių, tiesusių savo tautai 
laisvės kelią, kovojusių kad 
Lietuva būtų valstybė, toly
gi kitoms jau esančioms sa
vistovioms valstybėms. Ta
me išrinktųjų asmenų skai
čiuje matome ir Antaną 
Smetoną, albume einantį 
pirmuoju, tokiu ir vertina
mą.

Tas albumas su trumpom 
biografinėm žiniom ir trum
pais asmenų apibūdinimais 
išleistas tuo metu, kai An
tanas Smetona nebebuvo 
valstybės prezidentu, tačiau 
albume sakoma taip: “Ir pir
muoju respublikos preziden
tu Smetona buvo išrinktas 
ne politinių kombinuočių dė
ka, tik dėl to, kad anais lai
kais Lietuvos nepriklauso
mybės šalininkai iš tikrųjų 
negalėjo surasti savo tarpe 
kito žmogaus, kuriam drą
siai būtų galėję pavesti tokią 
aukštą garbę ir tokį atsako- 
mingumą”.

Štai, dėl ko Antanas Sme
tona švyti mums šiandien 
tuo rinktiniu nepaprastu 
žmogumi.

Eikim toliau. Lietuvos ne
priklausomybės gyvenime 
atėjo 1926 metai, kuriuos 
šiandien galime apibūdinti, 
kaip įsisiūbavimą parlamen
tarizmo, aštriom rungtynėm 
dešiniųjų su kairiaisiais, ir 
tikrai politine krize, didele 
krize į galą metų.

Kai iš gruodžio 16 į 17 Lie
tuvos kariuomenė ir vėl pa
kartotinai ėmė krašto likimą 
į savo rankas, tada toji ka
riuomenė ne į ką kitą, o į 
Antaną Smetoną kreipėsi, 
ir, būtent, taip: “Pirmasis 
Lietuvos Kūrėjau!”

Ir tada kariuomenė prašė 
A. Smetonos štai, ko: "... ti
kėdami Tamstos pasišventi
mu ir Lietuvos meile, mes 
vardu visos Lietuvos ka
riuomenės, kuri kūrė ir gy
nė Lietuvą, nuolankiai pra
šom pasiaukoti Tėvynės la
bui ir sutikti, stojus Tau
tos priešakyje, kaip Valsty
bės Vadas, išvesti ją iš da
bartinės sunkios padėties”.

Tada matom A. Smetoną 
išeinantį iš Lietuvos Uni- 
versitbto (kur jis profeso
riavo) ir tampantį vėl -- ant
ru kartu - Lietuvos Valsty
bės Prezidentu.

Vadovavo jis Lietuvos Ne
priklausomai Valstybei iki

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.
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UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:

— 4 metų su $10,000, minimum.
— 30 mėn. su $1,000, minimum.
— 1 metų su $1,000, minimum.

Member F.S.L.I.C., IVashington, D.C. Eqūal Opportunity Lendifr 

gįaftnt 
Ayathony 
Bavlngs

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

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

raudonosios rusiškos invazi
jos į visą Pabaltijį 1940 me
tais, o liko Lietuvos Prezi
dentu -- nors ir svetur -- iki 
buvo gyvas, iki 1944 m. 
sausio 9 d.

Jį minint šimtmetyje nuo 
jo gimimo, turim pilną An
tano Smetonos gyvenimo 
vaizdą. Jo gyvenimas buvo 
kietas bet ir didingas. Ki
lęs iš baudžiauninkų tėvų 
Užulėnio kaimo dūminėj gri- 
telėj tamsiausiu ir sunkiau
siu Lietuvai laiku, jis tampa 
savo tautos laisvės žiburiu. 
Taigi, tampa pajėgiu vals
tybės vadu, šviesiu ir savo 
tautos vadu.

Antanas Smetona savo 
nuostabia prigimta išminti
mi ir teisiniu pasiruošimu 
gyveniman įtaigojo Lietuvos 
žmogui sveiką gyvenimo su
pratimą, naudingą pilietinį 
nusistatymą. Jo žodis dau
geliui ir dažnai sakytas buvo 
skatinantis į gerų darbų rįž- 
tą; perspėjantis prieš tai, 
kas neigiama, žalinga ir daž- 
nių-dažniausiai pamokantis į 
platesnį pilietinį supratimą, 
į skaidresnę valstybingumo 
sąmonę.

Jis statė ir konkrečius už
davinius, susijusius su visų 
bendru supratimu ir reikala
vusius bendro darbo, ir tai 
buvo visuomenės kelias vie
nybėm *

Yra kalbėjęs ir labai pa
brėžęs visuomeninį darnu
mą, apeliavęs nedrumsti jo. 
Jo žodžiais “ne vieno ar kito 
luomo, o tautos reikalas turi 
pirmauti, į jį visi turi de
rintis! Jei taip, tai ne luo
mų kova, o jų darnūs san
tykiai privalo vadovauti 
šalies politikai”.

Apie valstybės santvarką, 
taigi, demokratinę santvar
ką Antano Smetonos buvo 
gili išmąstytą pažiūra, švie
soj demokratijos lopšio - 
Graikijos, šviesoj senųjų iš
minčių - valstybininkų skelb
tų idealų ir akivaizdoj šio
kiadienės patirties. Smeto
nos pažiūrų šaknys siekė sa
vo tautos daugumos -- taigi, 
sodžiaus žmonių būdą, jų 
suvokimą, nuojautą. Prie vi
so ko žmogus auga ir priau
ga, taip ir pina demokrati
nė santvarka nėra laimima 
iš karto. Į ją esama istorinio 
kelio ir kiekvienos tautos sa
vito, tik jai vienai būdingo 
kelio.

Tą kelią Antanas Smeto
na ne tik švietė bet juo ir ve
dė, kai matom jo prezidenta

t

vimo metu išleidžiant 1928 
m. ir 1938 m. naujas vals
tybės konstitucijas, 1931 m. 
didelį Savivaldybių įstaty
mą, 1933 m. Teismų santvar
kos įstatymą ir daugelį 
įvairiom progom paties Pre
zidento paruošiamų ir pasa
komų kalbų, kaip nepamirš
tinų gairių mums šuoliuo
jant laisvę pajutus, džiūgau
jant ir karts nuo karto vis 
pasismarkaujant vieniems 
prieš kitus, kartais tarpu
savyje net apsidraskant.

Atėjo 1940 metai - di
džiosios nelaimės metai, di
džiojo kaimyno raudonosios 
Rusijos didžioji ir apgaulė. 
Ne vienus mus pribloškė, o 
visas tris Pabaltės valsty
bes: Estiją, Latviją ir Lie
tuvą.

Tuo metu, keletą dienų 
prieš raudonosios kariuome
nės pasipylimą po mūsų 
kraštą, o ypač paskutinią
ją - 1940 m. birželio 15 d., 
gal ir labai buvo lauktinas 
Valstybės Prezidento žodis, 
sakykim, per radiją. Deja, 
to nesulaukėm dėl kai kurių 
ministrų ir neministrų klai
dos. Ne kaltės, o klaidos!

Tačiau dabar jau žinom, 
kad ir tada Antano Smeto
nos, kaip prezidento turėta 
teisingas tikrovės pajutimas 
ir atspėjimas. Jei jis nepasa
kė savo tautai ir pasauliui 
būdamas ant savo žemės, 
tai savo skirtingu apsispren
dimu nuo Latvijos ir Estijos 
prezidentų ir guviu to 
apsisprendimo įvykdymu 
mums tą reikalingą žodį pa
sakė atsidūręs svetur, iš kur 
tai padaryti galėjo be grės
mės.

Jo nuomone, tautoje esan
čios tik dvi srovės, bū
tent: laisvųjų ir vergų. Jos 
labiausiai išryškėjančios ta
da, kai ateina sprendžiamoji 
valanda. A. Smetona laisvu 
žmogumi laiko tą, kuris yra 
tyros sielos ir geros valios. 
Tie privalumai nusverią 
žmonių ir tautų vertę. Jis 
laisvę suprato, kaip nuolati
nę kovą su blogiu, tolydinį 
žmogaus ir tautos veržimosi 
į tobulesnę buitį.

Tą jis yra mums sakęs.
Ir čia, dabar svetur - Šiau 

rėš ir Pietų Amerikose, Eu
ropoje, Australijoje ir visur 
kitur, kur tik lietuvių 
esama, kur tik esama savo
jo krašto ilgesio, Antanas 
Smetona ateina ar mūsų 
nakčių sapnuose ar dienų 
mintyse, kaip tas I ir IV mo
dernios Lietuvos Respubli
kos Prezidentas, kaip lais
vos Lietuvos simbolis, ar 
laisvės žiburys, gimdąs ir 
jautrų sentimentą Tėvynei, 
didžiąją viltį ilgesyje lais
vės, ir brangų poetinį žodį, 
kaip dovaną jam pačiam.

A. Diržio kalba pasakyta 
š.m. rugp. 11 d. per Laisvės 
Žiburio radija New Yorke.

HOUSE PHYSICIAN

Full time house physician 
wanted for new suburban 
hospital. Pa. license. Sala
ry depending on experien- 
ce and ųualifications.

WARMINSTER
GENERAL HOSPITAL
225 Newtown Road 
Warminster, Pa.
674-4400, ext. 266
An Equal Opportunity 
Employer (61-65)

1
K. ŠIMONIS Broliuko Ir sesutės kelionė (tempera). 1929 m.

BURBULIUOIANTI PELKĖ arba 
PRIEŽASTINGUMO RYŠIAI

MAKSIMO GORKIO 
PRIELAIDA

Viena M. Gorkio apysa
ka vaizduoja vargšų bei val
katų apgyventą gatvę. Gat
vė eina nuokalnin. Ir gat
vės srutos teka nuokal
nin. Žmonės tiek atbuko, 
tiek jau numojo ranka, kad 
niekas nesistengia nei kie
mų, nei namų valyti. Sru
tų potvynio nesulaikysi, nes 
tos srutos srovena iš aukš
čiau, nuo kalvos viršūnės. 
Rašytojas mėgo metaforas, 
perkeltine prasme užuomi
nas. Apysaka rodė prie
žastingumo ryšį: jeigu kal
vos viršuje būtų švaru, 
kiemai nuokalnio gatvėje 
būtų švarūs.

PETRO CVIRKOS 
PRIELAIDA

Savo romane “Žemė mai
tintoja” Petras Cvirka, išti
kimas M. Gorkio sekėjas, 
stvėrėsi už metaforos. Žmo
nių vargai nebūtų vargais, 
jeigu nebūtų tų vargų potvy 
nio iš valstybinės sistemos. 
Paversdamas savo romaną 
agitacine medžiaga, autorius 
rėmėsi priežastingumo ry
šio išvadomis.

Imame šiuos rašytojus, 
kurie atsidavusiai vykdė sa
vo kūryboje jų pasiimtos 
ideologijos propagandą. Jie 
pavertė literatūrą propa
gandos įrankiu, stvėrė savo 
įtikinimų arkliuku nuolati
nes užuominas apie vaiz
duojamojo reiškinio priežas
tį.

Priežastingumas gimdo 
faktus. Pelkė burbuliuoja, 
liumpsi, nes tos klampy
nės gilumoje vyksta rūgi
mas, puvimas. Pelkės bur
buliavimas turi savo prie
žastį. Bet šito faktų pa- 
reinamumo, priežastingu
mo nesupranta, arba nuduo
da to nesuprantąs Jonas 
Lukoševičius, kompartinio 
agitacinio lapelio ‘Gimtasis 
kraštas’ bendradarbis. Iš 
jo straipsniūkščio "Kodėl 
jiems patinka kritika”, (G.K. 
nr. 30), atrodo, J. Lukoše
vičius niekad nesuko gal
vos ties priežastingumo są
voka; nei jis skaitė kiek
vienam praprūsusiam par- 
tiečiui privalomus autorius, 
M. Gorkį ir P. Cvirką, kurie 
priežastingumo akcentą pa
vertė savo ideologinės pro
pagandos įnagiu. J. Luko
ševičius, vyras pagyvenęs, 
apsimeta negirdėjęs nič 
nieko apie reiškinių prie

žastingumą. Jis įtikinėja 
‘Gimtojo krašto’ skaitytojus, 
kad faktų atsiradimas ne
turi priežasties. Pav. už
truko kolchozo karvė, pra
dingo pienas. Tai reiškia: 
karvė negauna pakankamai 
gero pašaro. J. Lukoševi
čius, neigdamas priežastin
gumą, tvirtintų: kolchozo 
karvė spyriuojasi kaip ožys 
ir neduoda pieno dėl savo 
nuotaikos. Tikrovėj ir kar
vės nuotaika yra priežas
tingumas, dėl kurio nėra 
pieno!

J. Lukoševičius puola iš
eivijos spaudą dėl žinių ėmi
mo iš sovietinės spaudos, 
dėl tų žinių komentavimo. 
Mat, išeivių spauda ne
vengia žinių apie sovietinio 
ūkininkavimo negalavimus, 
apie žmonių asmens laisvių 
skriaudas.

J. Lukoševičius, tad, tvir
tina, kad sovietų spaudoj 
pasruvusios žinios apie nesi
baigiančius jų ūkininkavimo, 
tvarkymosi defektus yra 
vieši visokių “vagišių, apsi
leidėlių, tinginių bei gir
tuoklių” kaltinimai. Jis sle
pia du momentus: režimui 
reikia perkūnsargio, tddėl 
dėl sistemos negalavimų kal
tinami į tos sistemos sūkurį 
įtraukti individai; jis nei
gia priežastingumą, nes as
menų elgsena priklauso nuo 
sistemos defektų.

J. Lukoševičius puola iš- 
eiviškos spaudos tendenciją 
‘apibendrinti reiškinius’. Jis 
stato nekaltus pavyzdėlius: 
štai žmogus apsivogė, argi 
tokių dalykų nepasitaiko vi
sur? Štai įvyko trafiko ka
tastrofa, argi tokių katas
trofų nėra kitur? Jis naiviai 
galvoja, kad kuo daugiau jų 
spauda trimituos apie nusi
kaltimus, juo labiau gerės 
jų gyvenimas!

J; Lukoševičius galvą de
da už reikalą turėti režimo 
negalavimų perkūsargį. Vie
nok, išeivių spauda nesidomi 
eiliniais nusikaltimais, bet 
ima tokius, kurių priežas
tingumas yra sistema. Pav. 
‘socialistiniai lenktyniavi
mai’ priverčia žmones, suk
čiauti. Melžėjos net savo 
karvių pieną pila į kibirą, 
kad tik laimėtų pasigailėji
mo vertą pereinamąją rau
donąją vėliavėlę, ir pan. 
Spekuliacija, juodoji rinka, 
sukčiavimas su automobi
lių bei butų gavimo tvar
ka, baudos už neatvykimą 
į darbą, visuotinis girtavi
mas, šiurkštus elgesys su 
mažu žmogeliu, žvėriški at

lyginimų nelygumai, partie
čių privilegijos, religinės lais 
vės persekiojimai, inkrimi
nuojamas laisvojo užsienio 
spaudos skaitymas, ir tt. ir 
tt. Štai temos, kuriomis rū
pinasi laisvojo užsienio iš
eivija. Čia yra ryškus prie
žastingumas ir čia atsiranda 
‘apibendrinimai’.

J. Lukoševičius meta pė
das, tvirtindamas, kad Ne
priklausomos Lietuvos pe
riodas kaimą laikė tamsų, o 
dabar tas kaimas ‘prašviesė
jo’. Jis stengiasi šūkalioti 
prieš išeiviškus ‘veiksnius’, 
esą šie laiko išeivių spaudą 
neinformuotą! Jis puola ir 
Dirvą už ‘teisybės slėpimą’, 
už sovietinių negalavimų 
‘apibendrinimus’.

Atrodo, dar niekad sovie
tinis korespondentas nepri
dirbo tiek nesąmonių, kiek 
jų įveisė J. Lukoševičius 
savo raŠinuke. Jis meluo
ja, kad išeivijos spauda 
‘veiksnių’ kontroliuojama. 
Anaip tol, mūsų spauda gali, 
kiek nori, kritikuoti savo 
veiksnius. Jis lygina Nepri
klausomą Lietuvą su ok. Lie
tuva ‘užmiršdamas’, kad 
palyginimų negali būti, nes 
periodas užima ... 30 metų. 
Laisvosios Lietuvos gerbū
vis, jai esant Nepriklauso
mai, prilygtų Skandinavijos 
gerbūviui. Skaudūs sovieti
niai eksperimentai su kraš
to ūkiu nuvarė Lietuvos 
gerbūvį atgal. Nebe reikalo 
‘pasiekimus’ dabar rikiuoja 
pagal... 1914 metų davinius!

J. Lukoševičius meluoja, 
sakydamas: “buržuazinė
spauda labai dažnai naudo
jasi tik jai naudingais fak
tais”. Tuo tarpu toje ‘bur
žuazinėje* spaudoje kas sa
vaitę matome žinučių apie 
lietuvių pastangas išlaikyti 
savo tautinį lygmenį (kny
gos, mokslo darbai, etc.)

Bet, argi tai išeivijos spau 
dos monopolija sovietinio 
gyvenimo negalavimus ‘api
bendrinti’ ir, priežastingu
mo beieškant, kaltinti reži
mą? Tuo metodu eina viso 
laisvojo pasaulio spauda. Ge
rai pažindami amerikiečių, 
anglų ir prancūzų spaudą, 
matome, kad tie ‘apibendri
nimai’, dėl kurių J. Luko
ševičiui galva sopa, milžiniš
koje laisvojo pasaulio spau
doje dunda kaip vūrpai. Ar 
čia ‘išeivijos veiksniai,’ dir
ba? Visai ne, tai pasauli
nės spaudos korespondentai 
stebisi būdingais sovieti
niais vargais, kuriuos suda
rė jų sistemos utopija.

Reikia tik sveikinti, kad 
Dirva eina tuo ‘apibendri
nimo’ keliu ir demaskuo
ja sovietinės okupacijos 
prievartavimus.

L. Jonavičius
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INDUSTRIAL 
ELECTRICIAN

4 years industrial experien- 
ce reąuired. Excellent frin
ge benefits with overtime 
available. Tremendous 
growth opportunities. Ap- 
piy;

Pan American Chemical
600 Matzinger 
419-729-5448 
(61-63)

SHOP FOREMAN and 
SET-UP MAN-LEADER

Warner Swasey & Monarch 
Lathes. Mušt be able to sėt 
up work from blue prints 
& close tolerance. For Ist 
& 2nd shift.

SUPERIOR KENDRICK 
BEARINGS INC.
313-841-4322.
(61-65)

Wanted at once experienced

OFFSET PRESS 
OPERATORS

Excellent opportunity for 
the following: Experienced 
offset press operators to 
run high ąuality muiti-color 
jobs on one and two color 
Heidelberg presses. Excel- 
lent wages, company paid 
pension plan, life and health 
insurance. Apply in person 
at:
INDUSTRIAL PRINTING 
Industrial Printing Co. 
1635 Coining Dr., Toledo 
or call 476-9101,(61-67)

WAITRESSES. 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. 
£215) 885-6070. (57-63)

MECHANIC for construc- 
tion machinery distributor, 
perm. work, excel. fringe 
benefits. Excel. working 
conds. Exp’d in hydraulic, 
torque converter, autom, 
tran'smissions, & power 
Train nec. Call 609-235- 
3800. (61-63)

WANTED AT ONCE EXPERIENCED

WELDERS FITTERS

Experienced people needed for second shift. Good wages, over
time, all fringe benefits. Now is the time tb joing an expand- 
ing company building eąuipment for Nuclar and Fossil power 

plants.
STOCK EQU1PMENT

16490 Chillicothe Rd., Chagrin Falls, Ohio
. 216-543-5181

Equal Opportunity Employer

MILLVVRIGHTS 
ELECTRICIANS 
PIPE FITTERS

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 
MONDAY THROUGH SATURDAY 
DETROIT TANK PLANT 

282S1 VAN DYKI WARREN Mich.
♦r Coli 539-3000, IXT. 2147 

dfe CHRYSLER 
Mr CORPORAT1ON

An Bąual bfiptoytr
(61-64)

FACTORY OPENINGS
Machine Repair Layout Man
Turret Lathe Burning Machine
Engine Lathe Milling Machine

Horizontai Bore
If you can read blueprints, operate and sėt up machines, 

take time to talk to us.
Job security, interesting work and all paid fringes. 
Hospitalization . Life Insurance
Holidays Pension

Weekly siek benefits
Employment Offiice open Mon. thru Fri. 8-12 and 1-5.

ELWELL-PARKER
4505 St. Clair Cleveland, Ohio 216-881-6200

An Equal Opportunity Employer

WANTED Journeymen 
or Ist class skileed MILL 
and LATHE OPERATORS. 
Mušt be able to sėt up 
and read blue prints. Full 
or part time.

Applicants apply in per
son to: MARTIN ELECT- 
RIC, Div. Di-Dro Systems, 
Inc. 3040 E. Outer Drive, 
Detroit Mich, 48234. (61-65)

HOUSEKEEPER

child care, cook, light house- 
keeping. Shaker Hts. home 
with school aged children 
and pets, seeks services of 
a pleasant housekeeper. Li- 
ve in 5 days a week. PriVa- 
te living quarters. Mušt dri
ve. Top salary and bene
fits.

Call Ms Dale, 881-3000, 
Monday thru Friday 1 to 4 
pm. (6-1-67)

ROOFER, Suburban repaii 
shop, slate work, copper, tin 
& soldering gutters. Guaran 
teed 52 wks. 215-TU 7- 
3050 (61-67)

WANTED JOURNEYMEN 
or Ist class skilled 
MACHINISTS

Turret Lathe, Bridgeport 
operators.
Mušt have job shop expe- 
rience. Be able to sėt up 

• work from Blue Prints &
close tolerance. 58 hour 
wekk. Paid hospitalization. 
Pension plan and other frin
ge benefits.

C.K. Precision Products, Inc 
35761 Curtis Blvd.
Eastlake, Ohio 
942-1079 *
(61-63)

AUTO MECHANICS

Experienced on cars and or 
trucks. Steady work and 
some overtime, benefits. 
Apply

Martyns Towing & Service
29692 Lorraine Rd.,
North Olmsted, Ohio (61-65)

LATHE HANDS

Capable of complete sėt 
up and run engine lathe. 
Experienced only. Top sala
ry plūs overtime and out- 
standing benefit package.

Contact:

INGERSOLL-RAND CO. 
23400 Halstead 
Farmington, Mich. 
313-477-0800
An equal oppportunity 
employer (61-63)

WELDER Ist CLASS

Experience with stainless 
Steel & heliarc welding 
for stainless steel pipe mill. 
Union shop. Steady employ
ment, all fringe benefits.

Come in or call for in- 
terview SWEPCO TUBE 
CORP. 1 Clifton Blvd., 
Clifton, N.J. (201) 778-3000 
bet. 10 A.M. & 3 P.M. 
(61-63)

MACHINIST IST CLASS

Excellent opportunity for 
all around individual, ex- 
perienced on lathe & milling 
machines. Stainless steel 
pipe mill union shop, steady 
employment, all fringe be
nefits.

Come in or call for in- 
terview SWEPCO TUBE 
CORP. 1 Clifton Blvd., 
Clifton, N. J. (201) 778-3000 
1(61-63)

HEADER OPERATORS

Royal Oak automotive parts 
supplier requires setter-ope- 
rators with 5 years mini
mum experience on large 
headers, bolt makers or 
parts formers. 50 hr. week, 
excellent salary and fringes. 
Call J. BORK (313) 564-5930 
(61-63)

PAINTER

Experienced spray painter 
for 2nd shift. Hours 4:30 
P.M. to 1 A.M. Good hourly 
rate & fringe benefits.

FLOURESCENT EQUIP- 
MENT & MFG. CO.
4145 E. 79th St. 
(E. 79th off Harvard) 
Cleveland, Ohio
(61-63)

NURSE, R.N. 11-7 & 7-3 
Supervisors. Full time & 
part time relief all shifts.
E.C.F. Oak Lane area. 
Fringe benefits. Paid holi
days, vacation, Blue Cross, 
etc. Call HA 4-4084.
(61-67)

TANK CLEANER - Ex- 
perienced. Refinery oil sto- 
rage tank cleaner for new 
tank cleaning oil špili clean 
up co. Work in Marcus 
Hook, Pa. as well as the 
entire South Jersey area. 
609-931-2083. (61-63)

AUTO MECHANIC

for fastest growing auto 
dealer in the Delaware Val- 
ley. Front line mechanic, 
GM experience preferred 
būt not essential. Top pay, 
fringe benefits, paid va
cation. A real growth op
portunity with the North- 
east’s newest dealer. Con
tact Service Manager. 
CHIEF Pontiac, Bustleton & 
Cottman, Phila. Pa. 215- 
335-1300. (61-63)

V/ELDER. Exp’d mig wel- 
ders needed for growing, 
metai fabrication co. Mušt 
be able to read prints and 
work alone. Aeroutulse Inc. 
1574A Bridgewaer Rd., 
Cornwell Heights, Pa. 638- 
7473. (61-631

BALTIC APTS. 
CONDOMINIUMS

506-71st Avė. St. Pete 
Beach, Fla 33706. 1 and 2 
bedroom apts. beautiful, 
modern, De Luxe; near 
beach, stores and trans- 
portation. Small complex, 
low maintenance fees. 
Adults, no pets. Brokers in- 
vited 24,500 and up.

Tel. (813)360-8766.

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)

TRUCK MECHANICS. In- 
ternational Harvester in 
Camden has immed. opening 
for 3 ąualified Ist class 
mechanics. 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)

MACHINERY BUILDER 
Exį). Lite fabrication. For 
better wages, excellent be
nefits, advancement oppor
tunity see us. JAMES P. 
GERHART, CO., INC... 66 
Richard Rd., Ivyland, Pa. 
675-0599. (62-68)

MECHANICAL HYD- 
RAULIC ASSEMBLERS. 
Mušt have experience for 
steel handling machinery. 
Blue print reading helpful. 
Also SAW MAN. Mušt have 
experience to eut bar stock 
& structural steel.

TERMINAL EQUIP- 
MENT INC. 1 Industry Dr., 
Bedford, Ohio 44146; 232- 
8100. (62-67)

RNS Director of Nurses. 
Nursing supervisors. The 
Vineland Center, 1045 E. 
Chestnut Avė., Vineland, 
N. J. 08360. Phone 609- 
*692-2850, write or call 
collect. (62-63)

Wanted at once Ist class 
CARPENTERS and CABI- 
NET MAKERS. Mušt be 
experienced on store fix- 
tures. Steady employment, 
and opportunities for quali- 
fied help. Apply call or wri- 
te to: OUALITY CRAFT 
INTERIORS LTD. 1999 Les- 
lie St., Toronto, Ontario, 
Canada 416-445-6440 (62-68)

MAINTENANCE MAN 
with background in electri
cal or mechanical repairs. 
For maintenance position 
with a private school. Ple
ase call (215) TE9-3100. 
Extension 30. (61-65)

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

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

Call or send resume to:

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

CLEVELANDO PARENGIMU 
__ KALENDORIUS ___

RUGPIDČIO 25 D. ALT S-gos 
gegužinė.Pelnas Dirvai paremti

RUGPIDČIO 25 D. Pensininkų 
Klubo gegužinė.

RUGSĖJO 2 D. Darbo šventės 
dieną Lietuvių klubo gegužinė, 
Astrohurst Picnic Grounds,6990 
Dunham Rd. Walton Hills.

RUGSĖJO 7 D. Pirmas rudens 
koncertas-balius. Rengia birutie- 
tės.

RUGSĖJO 8 D. 4 v.p.p. Tautos 
šventė-koncertas. Ruošia LB 

. Clevelando apylinkė.
RUGSĖJO 22 D. Lietuvių Fon

do reikalams popietė Lietuvių 
Namuose.

RUGSĖJO 29 D.Kun. Dzegorai- 
čio 35 metų kunigystės sukakties 
progą pagerbimas.

SPALIO 5 D. Šeštasis abiturierv. 
tų pristatymo balius Liet. Namuo
se.

SPALIO 6 D. V.s. dr. Kesiū- 
naities mirties sukakties minė
jimas-akademija.

SPALIO 12 D. Dirvos balius
Lietuvių Namų salėje.

SPALIO 20 D. Šauliai rodys 
du filmus apie širdies ligas ir 
vėžj.
SPALIO 26 D. BALFo sukaktu- 

rinis balius Liet. Namuose.
LAPKRIČIO 9-10 D. Lietuvių 

Dienos. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė.

LAPKRIČIO 17 D. Šaulių in
formacinis susirinkimas.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas. Rengia LVS Ramovė.

GRUODŽIO 8 D. 4 v.p.p. Lie
tuvių Namuose Vytauto Pūško- 
riaus piano rečitalis. Rengia 
Ateities klubas.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių Namuose. 
Ruošia LB Clevelando apylinkė.

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. UESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

• Ohio Statė Fair — mu
gė, atidaryta nuo rugpiūčio 
22 d. iki rugsėjo 2 d. Colum- 
bus. Kasdien nuo 4:30 iki 
8:30 vyksta dideli vaidini
mai, kuriuose dalyvauja žy
mūs artistai. Vaikams ma
lonūs pasivažinėjimai, šį 
savaitgalį vyks įvairių tau
tų pasirodymai. Ir šalia to, 
visi kurie domisi pramonė 
ar žemės ūkiu, savo srityje 
galės pamatyti daug įdomių 
dalykų. Įėjimas suaugu
siems tik 2 dol. Vaikams tik 
50 centų.

• DARBO ŠVENTĖS 
DIENĄ, rugsėjo 2, Lietuvių 
klubas rengia metinę gegu
žinę Astorhurst Picnic 
Grounds, 6990 Dunham 
Road, į pietus nuo Rockside 
Road. Gegužinės vieta yra 
graži ir gerai įrengta. Klubo 
nariams ir jų šeimoms įėji
mas veltui. Taip, pat vėsus, 
putojantis alutis veltui. Visi 
kiti svečiai turės mokėti 
$3.00 už įėjimą. Todėl ragi

niame visus iš anksto įsigyti 
nario kortelę.

Gegužinė prasidės 12 vai. 
ir baigsis 10 v. vak. Klubo 
šeimininkės paruoš skanių 
valgių. Vaikams bus žaidi
mai ir varžybos. Šokiams 
gros Joe Wendel orkest
ras.

Nuo Lietuvių namų 12 
vai., išvažiuos autobusas į 
gegužinės vietą, ir sugrįš 10 
vai. vak. Kelionė autobusu į 
abi puses kainuoja $2.50 
Kas nori važiuoti, turi iš 
anksto užsiregistruoti klu
be.

IEŠKAU
norinčių kartu praleisti žie
mos atostogas Daytona 
Beach, Floridoje. Esu 75 m 
amžiaus ir turiu didelį gra
žų namą. Rašyti: Mrs. M. 
Paulauskas, 903 Statė Avė., 
Holly Hill, Fla. 32017. .
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PIRMAS RUDENS 
KONCERTAS-BALIUS

D.L.K. Birutės Dr-jos 
Clevelando skyrius rengia 
koncertą-balių, kuris įvyks 
š. m. rugsėjo 7 dieną. Pra
džia punktualiai 7 vai. 30 
min.

Programą išpildys mūsų 
jaunieji menininkai: Aud
ronė Simonaitytė ir Vytau
tas Smetona. Akompanuos 
pianistas Vytautas Puško- 
rius.

Bus geras orkestras ir 
puiki vakarienė.

Bilietus užsisakyti pas 
Veroniką Nagevičienę telef. 
946-1159 ir pas Izabelę Jo
naitienę tel. 381-0930.

Nepraleiskite progos iš
girsti mūsų jaunuosius ta
lentus.

Clevelando birutietės

• Jaukus pobūvis praeitą 
sekmadienį įvyko pas Joną 
ir Nelę Mockus, kuriame 
buvo parodytos skaidrės iš 
jų dukters Vilijos jungtuvių 
su Algiu Karaliumi. Pobū
vy dalyvavo apie pora de
šimt asmenų, jų tarpe ir 
Antanas Diržys, iš New 
Yorko ,šiuo metu viešįs pas 
p. Gaidžiūnus. Besivaišin- 
dami svečiai ir viešnios tu
rėjo progos išsikalbėti ir vi
suomeniniais klausimais.

• Oktoberfest, jau ren
giamas septintus metus, 
šiais metais įvyks rugpiūčio 
31 — rugsėjo 2 d Berea 
Fairgrounds. Tai pakartoji
mas senos Muencheno tradi
cijos, kai visi linksmindavo
si ir pūtuojantis alus buvo 
pilstomas iš statinių. Jus

Sol. Anita Pakalniškytė (koloratūrinis sopranas), spar
čiai žengianti dainos ir muzikos kelyje. Dainavimo ir pianino 
konkursuose bei varžybose buvo atžymėta 87 aukso, 61 si
dabro ir 27 bronzos medaliais. Taipgi gavo 30 stipendijų ir 
17 trofėjų. Dainavimo studijas pradėjo 1965 m. Toronto uni
versiteto skyriuje, Karališkoje Hamiltono muzikos konser
vatorijoje. Šiuo metu studijuoja pas Giuseppe Macina, 
Toronto mieste. Nuotraukoje sol. Anita Pakal
niškytė su 1973 m. laimėtomis trofėjomis.

ANITA PAKALNIŠKYTĖ
“Gėrėjomės jos patrauk

lia išvaizda, o jos balsas - 
lyg lakštingalos čiulbėjimas, 
kuris lyg saulė žaidžia tarp 
pušų šakų, iš žemės prikel
damas saldžiausius kva
pus...” - rašo Ottawos vo
kiečių laikraštis *Ottawa

valgote, geriate, šokate, dai
nuojate! Tai tikras links
mybės festivalis. Ir jo pel
nas skiriamas labdarybei. 
Pereitais metais trijų die-; 
nų pelnas 35,000 dol. buvo 
paskirtas protiniai atsiliku- 
siems vaikams auklėti, šiais 
metais tikimasi paskirti 
daugiau.

Herold’ 1973.6.1. apie Anitą 
Pakalniškytę. Tėviškės Ži
burių korespondentė D. Da- 
nienė, aprašydama ‘Gyvata- 
ro’ koncertą įvykusį Kana
dos sostinėje gausiai kita
taučių publikai, apie Anitą 
rašo: "... Jos malonus, sod
rus balsas, jausmingas atli
kimas ir parinktų dainų re 
pertuaras buvo labai gerai 
pritaikintas nelietuvių pub
likai. Solistė buvo labai 
šiltai žiūrovų priimta”.

Anita dar tik 16 metų -- be 
ne jauniausia solistė iš visų 
mums žinomų jaunosios kar
tos dainininkių. Dainos me
ną ji pradėjo būdama 8 me
tų. Įvairiose varžybose On- 
tario valstijoje už dainavimą

Paverskite Clevelando septintą metinę

(Oktuhi'rfei
Jūsų LABOR DAY 

SAVAITGALĮ šeimos 
malonumu

Geras maistas! Gera muzika! 
Gera programa!

GEMUETLICHKEIT! 
12 orkestrų

Virš 500 aktorių
Besitęsianti programa nuo 12 iki 11 vai. vak.

BEREA FAIRGROUNDS 
Saturday, Sunday, Monday — 
August 31 thru September 2

Benefit Parents Volunteer Assoc. for Retarded Children

ĮĖJIMAS $1.75
Vaikai žemiau 14 m. veltui — Automobilių pastatymas veltui

Menu includes Knockvvurst, Bratwurst, Strudel, Schnitzel 
and German Potato Salad. Milk Bar for children 

(Dktnlu'rfel 
remiamas ■rodio
HOFBRAU HAUS
JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 

GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 
LIETUVOS I AMERIKĄ

APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 
savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks .jums žinia apie ke
lini :s paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

Visi maloniai kviečiami atsilankyti i
GEGUŽINĘ

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

MALONIAI PRALEISITE LAIKĄ IR SAVO ATSILANKYMU
PAREMSITE DIRVĄ

lojimas iš East Park gatvės galo. ALT S-gos Clevelando skyrius

LIETUVIU SODYBOS ORGANIZAVIMAS
Š.m. rugp. 18 d. įvyku

siame susirinkime buvo išsa
miai aptarti su sodybos kū
rimu susiję klausimai. Di
džioji dalis susirinkusių pa
sisakė už kūrimą tokio tipo 
sodybos, kur šalia bendrai 
naudotinos žemės, galėtų 
gauti nustatyto dydžio skly
pus ir kurtis savo vasarna
mius ar namus nuolatiniam 
apsigyvenimui privatūs as
mens. Diskusijose taip pat 
buvo pasisakyta, kad ne vi
siems priimtina ‘ilgametės 
nuomos’ (99 mt.) formulė. 
Pageidautina gauti pilnos 
nuosavybės teises. Šis klau
simas tuo tarpu paliekamas 
organizacinės komisijos stu
dijoms ir naujiems pasiūly
mams.

Pranas Karalius aiškina busimosios lietuvių sodybos 
planą. V. Bacevičiaus nuotrauka

ji yra gavusi virš 200 me
dalių, 30 ‘trofėjų’ ir 35 sti
pendijas. Be to, ji ir pianis
tė (keliolika medalių ir sti
pendijų už piano). Varžybų 
komisijos išrinkta ji dainavo 
28 ‘Stars of Tomorrow’ 
koncertuose. Yra pasirodžiu 
si Kanados televizijos pro
gramose ir daug kartų kon
certavusi radio programose. 
Iš tikrųjų Anita yra ‘Star 
of Tomorrow’ -- žvaigždė 
ateinančių dienų.

Ji yra puiki lietuvių jau
nimo reprezentante Kana
doj. Paskutinių trejų metų 
laike A. lanko Hamiltono 
Mohawk College Opera 
Workshop žiemos ir vasa
ros semestrus, kurių baigi
mo proga jai buvo patikėta 
daug operų arijų. Be to, ji 
yra vienos anglų bažnyčios 
vaikų choro mokytoja - diri
gentė. Pati parašė ir režisa
vo keletą vaikams pritaikin
tų muzikos veikaliukų. Ani
ta - solistė - pianistė - 
kompozitorė - dirigentė...

To dar negana! Anita ak
tyvi sportininkė. 1973 m. ji 
buvo Hamiltono jaunių lau
ko teniso meisterė. Ji 
priklauso skautų organizaci
jai ir tautinių šokių ‘Gyva- 
taro’ grupei.

Anitą, šią nepaprasto ta
lento ir darbštumo lietuvai
tę, pamatysime ir girdėsime 
Clevelande Tautos Šventės 
minėjimo - koncerto metu 
š.m. rugsėjo mėn. 8 d. Nauj. 
Parap. salėje. (pk)

Pirmąją dieną susirašė 
20 ir sekančią dar prisidėjo 
5 šeimos, rimtai pasiryžu- 
sios dalyvauti sodybos kū
rime. Keliolika asmenų jau 
ir rankpinigių sumokėjo. 
Išrinktoji organizacinė ko
misija iš trijų asmenų, prie 
kurių prisidės Lithuanian 
Village B-vės deleguoti 2 as
mens. Tos komisijos uždavi
nys bus pravesti galutiną 
registraciją sodybos steigė
jų, surasti sodybai tinkamą 
žemės plotą ir pristatyti jį 
sekančiam susirinkimui. Re
gistracija vyks ligi š.m. rug
sėjo mėn. 1 d. Tik ją pabai
gus, komisija galės orien
tuotis, kokio dydžio ar ver
tės objektus galės užpirkti. 
Viena tik aišku: norint 
didesnę ir geresenę sodybą 
įkurti, reikėtų, kad daugiau 
žmonių prisidėtų. Sodybai 
žemę užpirkus jau būtų, ko 
gero, ir neįmanoma prie jos 
prisijungti (nebent laimingu 
atveju pavyktų gauti dides
nį žemės plotą, kuriame ga
lėtume rezervuoti sklypus 
vėliau prie sodybos prisi
jungti norintiems žmonėms)

Todėl kviečiame ir ragi
name pasinaudoti šia retai 
pasitaikančia proga ir ne
delsiant registruotis pas 
org. komisijos narius: Vin
cas Akelaitis, tel. 692-3049; 
Pr. Karalius, tel. 321-2526; 
arba pas Lith. Village B-vės 
direktorius: J. Malskis, tel. 
486-9165; St. Mačys, tel. 
481-4504.

Yra pageidaujama, kad ir 
stambesni mecenatai, norin
tieji ir galintieji įsigyti dau
giau žemės, negu nustatyto 
dydžio sklypai (1 akro) pri
sidėtų. Taip pat primenama, 
kad iš anksto įmokėję rank
pinigius (po 100 dol. už 1 ak
rą) gaus pirmumo eisę pasi
renkant sodyboje sklypus. 
Rankpinigius siųsti ir čekius 
rašyti Lithuanian Village 
vardu ir įteikti St. Mačiui 
(adresas: 1026 Dillewood 
Rd. Cleveland, Ohio 44119). 
Rankpinigiai turės būti grą
žinti tuo atveju, jei juos 
įnešęs asmuo dėl kurių nors 
priežasčių nesutiks dalyvau
ti sodybos kūrime.

Org. Komisija

Susidomėjimas steigiama lietuvių sodyba buvo dide
lis. V. Bacevičiaus nuotrauka

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus
finansinius patarnavimus.

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★.
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indelius 

mokama
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama 6^2 % — 7l/2%
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20.000.

• RUGPIŪČIO 25, sekma
dienį, 11:30 vai. šv. Jurgio 
parapijos mokyklos klasėje 
įvyksta Vysk. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos tėvų 
susirinkimas. Visi tėvai kvie 
čiami būtinai dalyvauti.

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Reafty, 31715 
Vine St., Willowick. Ohio 
44994. Tel..943-0910.

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
pafarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio <14119 
6742 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 14103 
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.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJI RĖMĖJAI

"Tautinės minties keliu” 
knygai paremti prisiuntė 
šie asmenys:

Dr. Juozas Bartkus, Chi
cago, III. 100 dol. įgydamas 
mecenato vardą.

Prenumeratoriai rėmėjai:
J. Marčiukaitis, iš Vokie

tijos 21 dol.
M. Kikutienė, Collinsville, 

III. 25 dol.
Po 20 dol.: i
R. Gintautas, Caseyville, 

IUinois.
J. Kiemaitis, East St. 

Louis, IUinois.
J. Luja, Fairview Hts., 

IUinois.
M. Vaitkienė, Belleville, 

IUinois.
• Aleksandras Vakselis, 

VLIKo valdybos vicepirmi
ninkas, su žmona Irena 
dviem savaitėm atostogų iš
vyko j Kennebunkportą, Ma.

• Vytauto Maželio foto 
paroda įvyks rugsėjo 7-8 
dienomis Kultūros židinio 
mažoje salėje, Brooklyne. 
Parodą rengia skautams 
remti komitetas.

• Prof. Ikuo Mura ta, ja
ponas, rugp. 15-16 d. lankė
si New Yorke ir susitiko su 
lietuviais. Jis verčia į japo
nų kalbą Donelaičio Metus 
ir Eglė žalčių karalienė. 
Kalba lietuviškai ir rašo 
apie lietuvių kalbą.

• Jono Budrio, Lietuvos 
generalinio konsulo atmini
mui, rugsėjo 7 d. Maspetho 
parapijos bažnyčioje bus 
laikomos pamaldos 8:30 vai. 
rytą. Nuo jo mirties sueina 
10 metų.

• Petras Mačiulaitis, ALT 
S-gos valdybos iždininkas, 
dvi savaites atsotogų pra
leido Los Angeles, Kalifor
nijoj.

• Santaros-Šviesos fede
racijos 21-mas suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 5-8 d. 
Tabor Farm, Sodus, Michi- 
gan. Norintieji suvažiavime 
dalyvauti iš anksto regis
truojasi suvažiavimo rengi
mo komisijoje, Tabor Farm, 
Sodus, Mi. 49126.

• Inž. Vlado Venckaus, 
Venezuelos lietuvių bend
ruomenės pirmininko, mo
tina liepos 30 d. mirė Lie
pojoje, Latvijoje. Trys jo 
broliai — partizanai žuvo 
kautynėse 1945-55 m. laiko
tarpy siekiant laisvės Lie
tuvai.

Inž. V. Venckui dėl moti
nos mirties reiškiame užuo
jautą.

• Andriaus Norimo roma
nas "Miršta tik žmonės" 
jau baigiamas rinkti ir ne
trukus bus spausdinamas. 
Tai savanorių-partizanų tu
rinio knyga, kurią su malo
numu skaitys ne tik buvę 
kariai. Knygai viršelį piešė 
dail. Marija žymantienė- 
Biržiškaitė. Romaną leidžia 
Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjungos Ramovė Los An
geles Skyrius. Knygos kai
na bus $6, tačiau iki lapkri
čio 1 dienos prisiuntę užsa
kymus, gaus ją už $5. Če
kius ar perlaidas siųsti 
L.V.S. Ramovė L. A. Sky
riaus arba jo pirmininko A.. 
Mirono vardu. Parėmę kny
gos leidimą $10 arba dides
ne auka, rėmėjai bus įrašyti 
į sąrašą knygos pabaigoje. 
Po lapkričio 1 d. knyga jau 
bus spausdinama, todėl vė-

LOS ANGELES

• Prezidento Antano Sme
tonos minėjimas Los Ange
les, Calif. rengiamas Los 
Angeles Lietuvių Organiza
cijų Komiteto. Minėjimas 
įvyks š. m. rugsėjo 8, sek
madienį. Iškilmingos pamal
dos 10:30 vai. ryto šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčio
je. Minėjimas - akademija 
įvyks po pamaldų, 12 vai., 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Pagrindinę kalbą pasa
kys inž. Jonas Jurkūnas iš 
Chicagos, > III. Meninę dalį 
atliks solistė Janina čeka- 
nauskienė ir pianistė Rai
monda Apeikytė. Po pro
gramos Lietuvių Tautinių 
Namų salėje bendri pietūs. 
Pietų kaina $4.00 asmeniui. 
Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

• Antanas ir Zuzana 
Giedraičiai iš Hartford, 
Conn., neseniai persikėlė 
gyventi į Los Angeles, Cal. 
su jais kartu atvyko ir- jų 
dukra Danutė Gajauskienė 
padėti tėvams įsikurti nau
joje vietoje.

A. Giedraitis yra baigęs 
ekonomijos mokslus Šveica
rijoje. Lietuvoje dirbo savo 
profesijoje įvairiose valsty
binėse įstaigose ir yra bu
vęs Raseinių apskrities vir
šininku. Vokietijoje leido 
laikraštį "Giedra", yra iš
leidęs keletą knygų ir ra
šęs daug spaudoje. Hartfor
de daug dirbo lietuviškoje 
veikloje, kol sušlubavo jo 
sveikata. Abu Giedraičiai 
labai džiaugiasi palankiu 
Kalifornijos klimatu ir, be 
to, Los Angeles rado savo 
du sūnus su šeimomis, nuo 
seniau čia gyvenančius. Tė
velių persikėlimas jiems at
nešė daug džiaugsmo.

• Los Angeles šv. Kazi
miero parapijos mokykla 
naujus mokslo metus pra
deda rugsėjo 4, 9 vai. ryto. 
Bus registracija, pamaldos 
ir svarbus tėvų susirinki-, 
mas. Bent vienas iš tėvų bū-, 
tinai turi dalyvauti.

• Danguolė Razutytė, An
tano ir Onos Razučių duk
ra, išvyko metams laiko mo
kytojauti į Bostoną, Mass. 
Šį, nors ir trumpą Danguo
lės išvykimą iš Los Ange
les, skaudžiai pajus parapi
jos choras, kurio ji buvo 
uoli narė, šokių grupė, ku
rioje ji buvo gabi šokėja ir 
šokių mokytoja, šeštadieni
nė mokykla, kur ji buvo vi
sų mylima mokytoja.

• Danys Mekišius, Long 
Beach, Calif., liepos 4, da
lyvaujant artimųjų būriui, 
atšventė savo 75-ių metų 
amžiaus sukaktį. Sekančią 
dieną jį pasveikinti atvyko 
ir prel. J. Kučingis su kun. 
prof. A. Rubšiu. Jie svetin
gųjų Mekišių buvo šiltai 
priimti ir pavaišinti. Meki- 
šiai yra be galo geros šir
dies žmonės. Pro jų dėmesį 
nepraeina nepastebėtas joks 
geras darbas bei sumany
mas.

*■ Inž. Rimas Prižgintas 
jau beveik dešimt metų pri
klauso Sierra Maure Moun- 
tain Search & Rescue sava
norių grupei, šios draugijos 
tikslas — padėti ir gelbėti 
kalnuose paklydusius bei 

liau prisiuntę aukas rėmė
jai jau nebepateks j garbės 
sąrašą.

Dr. Vytautas Dambrava, buvęs JAV ambasados Ar
gentinoje pirmuoju sekretoriumi, dabar paskirtas to
kioms pat pareigoms į Venezuelą, atostogas praleido 
Amerikoje. Šia proga apsilankė LFB suvažiavime Dai
navoje, kur turėjo progos pasimatyti su savo senais 
pažįstamais. Nuotraukoje iš kairės? V. Rodūnas, dr. V. 
Dambrava, J. Pažemėnas ir J. Mikonis.

J. Garlos nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS 
______ ANTANAS GRINIUS

LFB STUDIJŲ 
SAVAITE
Rugpiūčio 4 d. Dainavos 

Jaunimo Stovyklą buvo užė
mę L.F. Bičiuliai ir ją laikė 
iki rugpiūčio 11 d. Jie buvo 
gausūs, stiprūs, turėjo daug 
daktarų, rašytojų ir jauni
mo. Nevaišino punču, į Dai
nos ir Literatūros vakarą 
veltui neleido ir šiaip pas 
juos viskas buvo brangiau, 
kaip ateitininkų - sendrau
gių stovykloje.

Tai buvo 18-ji L.F. Bičiu
lių studijų savaitė, kurioje 
skaitytos paskaitos, daryti 
pašnekesiai, surengtos, įvai
rioms temoms svarstyti, 
svarstybos-simpoziumai ir 
kun. Jono Šulco skaidrė
mis parodytas Brazilijos gy
venimas.

Ištisai aprašyti tos visos 
studijų savaitės visus prane
šimus, pašnekesius ir svars- 
tybas, taupant vietą, yra ne
įmanoma, o jei ir aprašyčiau 
vargiai redakcija galėtų juos 
visus sutalpinti. Stengiuosi 
parašyti tik man įdomesnius 
nugirstus išsireiškimus ar 
posakius ir tik iš kai kurių 
svarstybų-simpoziumų.

Simpoziume “Lietuvių 
Fronto Bičiulių Sąjūdžio 
Ateities Darbai Ir Žygiai” 
įvykusiame rugpiūčio 9 d. 
Viktoras Naudžius kalbėjo 
labai pesimistiškai ir jo nuo
mone, jei nebus įtraukta nau 
jų jėgų, LF Bičiulių Sąjū
dis teišsilaikys gal kokių 
10 ar 15 metų. Juozas Koje
lis tame reikale buvo opti
mistas ir Viktorą Naudžių 
ramino: -- Visos mūsų orga
nizacijos yra tokios ir jų li
kimas vienodas. O kuri or
ganizacija yra stipri? - Šau
liai! klausytojų eilėse atsi
liepė balsas. Vėliau po sim
poziumo tarp atskirų žmonių 
buvo vedami pasikalbėjimai 
ir rekomendacijos frontinin
kams jungtis su šauliais. 
Vien tik Vytauto Didžiojo 

bėdon patekusius žmones, 
šios grupės vyrai pasižymi 
dviem ypatybėmis: pasiau
kojimu artimui bėdoje ir 
iškiliu alpinizmu. Inž. Priž
gintas už savo pasiaukoji
mą artimui yra pelnęs eilę 
žymeniu ir yra, tur būt, 
pats iškiliausias alpinistas 
lietuvių tarpe Amerikos 
Vakaruose.

Ir šiais metais jis kartu 
su kun. prof. A. Rubšiu, taip 
pat dideliu kalnų mylėtoju, 
perėjo Sierra Nevada, Cal., 
kalnuose 221 mylių ilgumo 
John Muir taką. Savo kelio
nės metu jiedu buvo keletą 
kartu užpulti meškų, kurios 
norėjo pavogti jų kelionės 
maistą. 

šaulių rinktinė Chicagoje 
turi būrį uniformuotų ir ap
ginkluotų šaulių ir rinktinė 
turinti apie 500 narių.

Rašytojas Aloyzas Baro
nas pasakė: -- 17 metų bus 
kai aš stovyklauju ir mes vi
suomet diskutuojame ir 
sprendžiame tuos pačius rei
kalus ir nieko naujo nepada
rome. Studentas Linas Koje
lis jo paklausė: - tai ko, tu, 
čia į tą stovyklą 17 metų va
žinėji, jei nieko naujo nega
li padaryti. Rašytojas Aloy
zas nutylėjo ir nieko neat
sakė. Simpoziume dalyvavo: 
Algis Raulinaitis, Juozas 
Kojelis, dr. Zigmas Brinkis 
ir Viktoras Naudžius.

Simpoziume “Jaunimo pa
ruošimas visuomenės veiklai 
ir Lietuvos laisvinimo dar
bai ir jo įtraukimas į tą žy
gį” turėjome šiuos jaunuo- 
lius-studentus: Mariją Eivai- 
tę, Dainą Kojelytę, Liną Ko- 
jelį, Saulių Kuprį, Antaną 
Razmą jr., ir Liną Sidrį.

Marijos Eivaitės mintys 
lietuvybę Amerikoje išlaiky- 
,ti galima tik per lietuvių kul
tūrą, papročius ir kalbą, 
o laisvės siekti pavergtų 
tautų vieningumu.

Studentė Daina Kojelytė, 
siekianti antro magistro 
laipsnio, aiškiai ir atvirai 
dėstė savo pažiūros mintis. 
Ji sakė: - Lietuvių politika 
jaunimo nedomina. Lietu
vybę išlaikyti galima tik per 
šeimą, mokyklą ir organiza
cijas. Mes esame studentai 
ir jau turime savo nuomonę. 
Kur ta 17 metų karta, kuri 
yra tarp jūsų ir mūsų? -- 
klausė Daina Kojelytė. Lan
kiau lituanistinę mokyklą ir 
ten mus mokino apie Lietu
vos karalius ir kunigaikš
čius, o kad yra Lietuvių 
Charta ir visi lietuviai turi 
priklausyti Lietuvių Bend
ruomenei, tik dabar atvykus 
į šią studijų savaitę suži
nojau.

- Nekvieskite mūsų į Va
sario 16 minėjimą. Jis mums 
primena laidotuves. Ir aš ne
noriu važiuoti į laidotuvių 
minėjimą.

Kiti studentai kalbėjo ki
tomis temomis ir aš jų bū
dingesnių minčių nepaga
vau.

Paskaitoms ir įvairioms 
svarstyboms Fronto Bičiu
liai sunaudojo gan daug lai
ko ir dėl jų studijų daly
viai rpažai tegalėjo pasinau
doti gražia Dainavos gamta.

LFB studijų savaitė už
baigta šeštadienį dainos ir 
literatūros vakaru. Centro 
Valdybos pirmininkui Leo
nardui Valiukui tarus žodį, 
programai pravesti buvo 
pakviestas dr. Vytautas Ma
jauskas. Jis labai gražiai ir 
su humoru pristatė kiekvie

ną programos atlikėją ir su 
pažindino su jo atliktais dar
bais. Pristatydamas rašyto
ją Aloyzą Baroną pasakė, 
kad jis yra šelmis ir vėjo bo
tagėlis. Įsivaizduok, sako dr. 
Vytautas Majauskas, Aloy
zas Baronas ateitininkų sen
draugių stovyklos dainų ir li
teratūros vakare skaitė savo 
kūrybą ir viename savo ei
lėraštyje pasakė, kad atei
nančią savaitę lovoje jau gu
lės frontininkas su batu. Ir 
mes už tai jam padarysime, 
kad ateinančių metų fronto 
bičiulių stovykla būtų ‘Dry’.

Pradžioje rašytojas Vytau 
tas Volertas paskaitė iš savo 
kūrybos, kurią pavadino 
“Ištrauka iš kaž ko”. Poetas 
B. Brazdžionis paskaitė 12 
eilėraščių. Poetas B. Braz
džionis prieš pradėdamas 
skaityti eilėraščius taip šne
kėjo: - Parinkau 13 eilėraš
čių, bet kadangi 13 yra ne
geras skaičius tai pridėsiu 
dar vieną. Prašau po kiek
vieno eilėraščio neploti. Taip 
pat nesijuokti ir nešvilpti. Ir 
jis mums tepaskaitė tik 12 
eilėraščių. Žinoma, publika 
jo prašymo neišpildė ir po 
kiekvieno eilėraščio plojo.

Labai gerą įspūdį visiems, 
tiek savo apsirengimu tiek 
ir gražiu balsu padarė solis
tė Gina Čapkauskienė. Po 
kiekvienos dainos ar arijos 
jai buvo plojama ir ploja
ma. Ji dainavo po tris daly
kėlius ir darė mažas per
traukėles. Ir publikai be 
perstojimo plojant, dar pa
dainavo porą dainų.

Aloyzas Baronas paskai
tė 12 humoristinių eilėraš
čių ir savo eilėraščiais visus 
ir nenorinčius juoktis, juoki
no. Bet eilėraščio, kad atei
nančią savaitę kas nors gu
lės su batu jau neminėjo.

Dainos ir Literatūros va
karui pasibaigus kitoje eže
ro pusėje svetainės patalpo
se turėjome gegužinę ir ten 
buvo daug jaunimo. Jie ten 
šoko ir lietuviškas dainas 
dainavo. Dalis jaunimo buvo 
frontininkų, o kita dalis jau 
atvykusi į mokytojų studijų 
savaitę.

LFB studijų savaitės va
dovybę sudarė: Stovyklos 
kapelionai - kun. Kazimie
ras Pugevičius ir kun. Her
manas Jonas Šulcas. Ūkinin. 
reikalų tvarkytojai - Vikto
ras Palūnas (patalpos), Ma
rija Petrulienė (meniu), Vy
tautas Petrulis (maistas ir 
kt.), Jonas Urbonas (talki
ninkas).

Studijų savaitės progra
mą tvarkė Leonardas Va
liukas, LFB JAV ir Kanados 
Centro Valdybos pirminin
kas.

♦**

DLOC įvertindamas gerą 
Dirvos informaciją iš savo 
gauto, suruoštame Pavergt- 
Tautų festivalio pelno pa
skyrė ir per iždininką Praną 
Polteraitį Dirvai prisiuntė 
auką 20 dol. Ačiū.

Švento Petro parapijos 
klebonas kun. Viktoras Kriš- 
čiūnevičius dėkingas Dirvai 
už tokį gražų ir menišką jo 
25 metų kunigystės sukak
ties minėjimo, padarytų nuo 
traukų Dirvoje patalpinimą 
ir jų išdėstymą ir paskyrė 
auką 10 dol. Ačiū.

***
Kun. H. Jonas Šulcas, 

salezietis, gyvenantis Brazi
lijoje rugpiūčio 7 ir 8 d. iš 
Dainavos buvo atvykęs į 
Detroitą ir čia aplankė visų 
trijų parapijų klebonus, ap
žiūrėjo naują Dievo Apvaiz
dos bažnyčią, kultūrinį cent
rą.

Sekmadieni rugpiūčio 11 
d. išvyko į Clevelandą.

***
Šv. Antano parapijos ge

gužinė po stogu įvyks spalio 
20 d. Lietuvių Namuose. 
Parapijos pinigų rinkėjai jau 
dabar priima dovanas laimė
jimų stalui. Visais geguži
nės reikalais rūpinasi ir ją 
tvarko Juozas Kinčius.

AUKOS 
DIRVAI

P. Tamųlionis, Cleveland $3.00
M. Aukštuolis,

Richmond Hts....................2.00
K. Stundžia,

St. Catharines .............. 5.00
V. Janukaitis, Detroit .... 5.00
K. Morkūnas, Phoenix .. 2.00 
Lietuvių Fondas, Chicago 50.00 
Gražina Miller, Wheeling 3.00 
M. Jasėnas, Binghamton 5.00
J. Povilaitis, Omaha .... 3.00 
B. Juodelis,

Downers Grove .......... 2.00
L. Almaris, Brooklyn .... 2.00 
V. Guzulaitis, Rockville .. 2.00
K. Balčiūnas, Lemont .... 5.00 
y. Besperaitis, Cleveland 2.00 
Bronė Macijauskas,

New Jersey .................  4.00
M. Tonkūnas, Waterbury 2.00 
K. Statkus, Santa Monica 5.00 
A. Rėklaitis, Chicago .... 7.00
A. Petravičius, 

East Lansing ................. 7.00
A. Puskepalaitis, 

So. Boston  ...................  2.00
V. ir J. Kokliai,

Hacienda Hts..................20.00
B. Bernotas, Cleveland .. 2.00 
Rėkliai ir Juškos, Detroit 25.00 
Dalia Higgins, Columbus 3.00 
Petras Maželis, Cleveland 7.00
K. Žygas, Cleveand .... 2.00 
A. Juškevičius, Cicero .. 2.00 
V. Unguraitis, Cleveland 2.00 
V. Kaveckas, Chicago .... 7.00 
Juozas Kaributas,

Los Angeles .................. 3.00
L. Sagys, Lyndhurst .... 7.00 
A. Hahn, Philadelphia .. 2.00 
Vyt. Patašius, Australija 4.76 
R. Ambraziejus, Newark 10.00 
Z. Tarutis, Willowiqk .... 5.00 
K. Vaitaitis, Westbrook .. 7,00 
V. Tiškus, Cleveland .... 5.00 
V. Ramonis,

Richmond Hts........... 2.00
Vaclovas Brazauskas,

Chicago ......................... 2.00
K. Žilėnas, Chicago....2.00
Juozas Senkus, Toronto .. 2.00
Iz. Šamas, Cleveland .... 2.00
V. Čekanauskas,

Inglewood .................  7.00
D.L.K. Birutės Draugija,

Cleveland ......................15.00
V. Rusa, Australija..........2.00
J. Jankus, Brooklyn .... 2.00 
G. Radvenis, Los Angeles 3.00 
A. Ratkelis, Nekoma ....10.00
A. Andriulis,

Daytona Beach.............. 13.00
F. Modestavičius, 

Cleveland ...................... 5.00
St. Trinka, Chicago.......... 1.00
D. Vismantas, Cleveland 2.00 
Rev. J. Bakšys, Rochester 5.00 
Balys Lauce, Cleveland .. 2.00 
John L. Kas,

Ormond Beach .............. 7.00
F. Andriūnas, Wyncote .. 15.00 
Stp. Šurkus, Worcester .. 2.00 
V. Leigh, Rome .............. 2.00
St. Melsbakas, Cleveland 5.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

MACHINE SHOP. Expe- 
rienced machinist and/or 
mechanically inclined per
son for instrument manu
facturer. Southampton, Pa. 
area. Please call 215-357- 
3744. Equal opportunity em
ployer. (62-69)

R.N. Hemodialysis exp. 
helpful būt not nec. Eve. 
shift. Gd. benefits. Sal. 
commensurate w/exp. Call 
Advanced Medical Sciences, 
c/o Metropolitan Hospital, 
Phila. Pa. 215-238-2178. 
(62-63)

CLENAING ROOM FO- 
REMAN. We are a pro- 
gressive gray & ductile 
jobing foundry producing 
medium size & large cast- 
ings. We need a self star- 
ter with previous supervi- 
sory experience, cleaning 
room is desirable būt not 
necessary.

Apply or call to Walter 
Hannel. Call 933-0800 be- 
tween 8 a.m. & 5 p.m. Mon. 
thru Fri.

MOTOR & MACHINERY 
CASTINGS CO. 7743 W. 
Davison, Detroit, Mich. 
48238. (62-66)
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