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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TURKAI IR GRAIKAI
Amžiais besitęsiančios kovos užkulisiuose

“Ilgai kalbėjau su visais 
pavojingo ginčo vadais -- 
Graikijos premjeru Kara- 
manliu ir jo krašto apsaugos 
ministeriu Averoff, Turkijos 
prezidentu Koroturk, prem
jeru Ecevit ir karo ministe
riu Isik. Visi jie turi inteli
gentiškas, protingas pažiū
ras į viską, išskyrus vieną 
temą - Kiprą” - tokį įspūdį 
susidarė New York Times C. 
L. Sulzbergeris.

Nesunku suprasti, kodėl 
dėl Kipro negalima susikal
bėti. Ne tiek dėl jo paties 
strateginės ar ūkinės reikš
mės, bet dėl jausmų ir 
prisiminimų, kuriuos jis 
sukėlė. Įvykiai jame visų 
pirma nuvertė karinį reži
mą Graikijoje, o Turkijoje 
palyginti silpnos koalicinės 
vyriausybės galvą, literatą 
ir socialdemokratą, Ecevitą 
per naktį pavertė visos tau
tos, įskaitant ir kraštutinius 
dešiniuosius, herojumi. Tur
kija, kuri kariniai yra maž
daug tris kartus stipresnė 
už Graikiją ir yra daug ar
čiau Kipro salos, okupavo 
jos Šiaurinį trečdalį ir šiuo 
metu pasaulyje nėra tokios 
fizinės jėgos, kuri priverstų 
ją pasitraukti. Įtūžę graikai 
nukreipė savo pyktį prieš 
JAV. Jie atšaukė savo 
kariuomenę iš NATO, pana
šiai kaip tai savo laiku pa
darė de Gaulle, ir eventua
liai gali priversti atšaukti 
JAV karines pajėgas iš Grai
kijoje esančių uostų ir ba
zių.

Tai būtų tikra tragedija, 
nes graikai iš tų bazių 
gerokai pelnosi, o kartu kaip 
NATO partneriai jaučiasi 
apsaugoti nuo grėsmės iš 
Šiaurės. Santykiams su Grai 
kija pašlijus, JAV turės dau
giau ieškoti Turkijos palan
kumo, kurią ginkluotai in
tervencijai paskatino... So
vietų Sąjunga. Maskva spe
kuliavo, kad JAV turės už
stoti graikus ir tuo pačiu 
pablogins savo santykius 
su turkais.

Washingtonas iš tikro 
skaitėsi su santykių su Tur
kija pablogėjimu ir jo 
žvalgybos bei karinio plana
vimo agentūros ruošėsi įvai
riems eventualumams. Dau
giau būkštauti dėl Turkijos 
vidaus nestabilumo buvo 
pradėta jau prieš porą metų. 
40 milijonų gyventojų kraš
tas turi per du milijonus be
darbių. Ūkinės pažangos 
sparta yra tokia lėta, kad 
Turkija tikisi pasiekti dabar-

Štai kas Kipro salos peštynių vaisius skina...

VYTAUTAS MESKAUSKAS

tinio Europos pragyvenimo 
lygio tik ... 2359 metais! Už 
tat Turkijoje kam nors atsi
tikus, JAV gynimosi pozici
jos turėtų remtis Graikijos 
-Kipro-Izraelio trikampiu. 
Tam projektui tačiau kliudė 
Kipro prezidentas Makarios. 
Jį reikėjo pašalinti ir jo vie
ton pastatyti daugiau Atėnų 
vyriausybės klausantį reži
mą. Tai ir planavo padary
ti Atėnų karinio režimo stip
rioji ranka, visagalinčios ka
rinės žandarmerijos galva, 
gen. Ioanides. Jis palaikęs 
glaudžius ryšius su Izrae
liu per savo žvogerį žydų 
kilmės gydytoją Jaques Ala- 
zarakis, kurio klinika ‘Kya- 
nous Stavros’ (Mėlynas Kry
žius) yra kaip tik priešais 
JAV ambasadą Atėnuose. 
Izraelitai taip pat rėmė 
Nikos Sampson, tapusį vie
nai savaitei Kipro preziden
tu po graikų karininkų pra
vesto perversmo. Tai paaiš
kina faktą kodėl Izraelio 
spauda Makarios nuvertimą 
labai džiaugsmingai sveiki
no.

Tuos planus niekais pa
vertė Ecevito pasiryžimas 
pasinaudoti proga ir oku
puoti šiaurinę Kipro dalį. Jis 
visai teisingai skaičiavo, kad 
JAV nenorės tiesiogiai įsi
kišti dėl tos paprastos prie
žasties, nes Valstybės De- 
partmentas yra pažiūros, 
kad turkai Kipre iš tikro bu
vo skriaudžiami, o karinio 
režimo nuvertimas Graiki
joje dar nežinia prie ko gali 
privesti ir dėl to Washing- 
tonui labai nesinorėtų kaip

IR NAUJOJI ZELANDIJA ■ ■Ii

• A. Matukevičienė, tele
fonu pranešė iš Australijos 
rugpiūčio 23 d. 5 vai. ryto 
mūsų laiku, kad Naujosios 
Zelandijos premjeras oficia
liai paskelbė, kad Naujoji 
Zelandija pripažįsta Pabal
tijo kraštų inkorporaciją j 
Sovietų Sąjungą.

Naujoji Zelandija rugpiū
čio 22 d. pripažino Lietuvos 
inkorporaciją į Sovietų Są
jungą.

Amerikos Lietuvių Tary
ba telefonu susisiekė su 
Naujosios Zelandijos amba
sada Washingtone, kuri šią 

tik dabar sugadinti savo 
draugystę su turkais. Ir iš 
tikro, Washingtonas per Gy
nybos Sekretorių Schlesin- 
gerį tik užpraeitą sekmadie
nį pareiškė, kad turkai, gin
dami savo teises, per toli nu
ėjo ir kad pačios Turkijos 
interesai reikalauja • paken
čiamų santykių su kaimy
nais graikais.

Bet jei JAV patyrė nema
lonumų, šį kartą iš tarptau
tinių intrigų ne daug ką lai
mėjo ir Maskva. Prieš ketu
ris mėnesius Maskva užtik
rino savo paramą arkivysku
pui Makarios. Sovietų amba
sada Kipro sostinėje, kurio
je dirba per 100 visokių 
aparačikų su diplomatiniu 
imunitetu, tačiau negalėjo 
apsaugoti Makarios nuo per
versmo. Tik stebuklu jis iš
sigelbėjo nuo tikros mirties. 
Turkijos įsikišimas iš pra
džių Maskvai patiko, nes jis 
išgelbėjo Kiprą nuo prisijun
gimo prie Graikijos, bet kai 
karinis režimas Atėnuose 
dėl to sugriuvo, Maskva štai 
ga suprato, kad ji turėjo 
remti Graikiją, o ne Turki
ją. Jų ambasadorius Atė
nuose Igor Ježov rugpiūčio 
7 dieną premjerui Kara- 
manliui karo su Turkija at
veju pasiūlė tiesioginę para
mą. Konkrečiai Maskva ta
čiau nieko nepadarė, nes kon 
fliktas Balkanuose pabaigtų 
atlydį santykiuose su Wa- 
shingtonu ir tas jai dabar ne
apsimoka. 0 Washingtonas 
gavo papildomą įrodymą, 
kad geri santykiai su priešu 
yra naudingesni negu su 
besipešančiais sąjunginin
kais.

žinią patvirtino ir telefonu 
perskaitė tuo reikalu pada
rytą Naujosios Zelandijos 
vyriausybės pareiškimą, ku
ris savo turiniu labai pana
šus j Australijos pareiški
mą.

Amerikos Lietuvių Tary
ba prašo pavienius lietuvius 
ir organizacijas reikšti pro
testus laiškais, telegramo
mis ir demonstracijomis 
prieš tą neteisybę ir skriau
dą lietuvių tautai.

Naujosios Zelandijos 
premjero adresas: The
Hight Honorable Norman 
E. Kirk, Prime Minister, 
Parliament Building, Wel-

Vis labiau garsėjantis Clevelando Vyrų Oktetas su vadovu Rytu Babicku 
ir sol. Irena Grigaliūnaite. Š.m. spalio 12 d. oktetas atliks meninę programą 
Dirvai paremti baliuje Clevelande Lietuvių Namų salėje. Rugpiūčio 18 d. ok
tetas dalyvavo Pennsylvanijos Lietuvių Dienoje ir iš tūkstantinės minios susi
laukė didelių ovacijų. J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS PENNSYLVANIJOS
LIETUVIŲ DIENOJE INGRIDA BUBLIEHĖ

Kalnai, pakalnės ir žalie
ji miškai lydėjo mus iki pat 
Saint Clair per Pennsylva- 
niją. Čia rugpiūčio 18 d. at
sidūrėme Šv. Kazimiero pa
rapijoje, kurioje viešpatauja 
jaunas, energingas kun. Al
gimantas Bartkus. Jis taip 
pat buvo 60-tos Lietuvių 
Dienos organizatorius bei 
pirmininkas ir Clevelando 
Vyrų Okteto kvietėjas.

Šv. Kazimiero parapija 
lyg švyturys stovi ant kal
no iš kurios į visas puses 
spinduliuoja ten gyvenan
tiems lietuviams ir katalikiš
ka šviesa. Čia ilgus metus 
keletas lietuvių kartų kūrė 
lietuviškas šeimas, čia. po 
sunkių dienos darbų vaka
rais traukė lietuviškas su
tartines ir gyveno savo pa
liktos tėvynės mintimis.

Tad ten nuvykus mums 
pirma ir teko susipažinti 
su šia parapija, jos mielu 
klebonu ir jaukia bažnytė
le, kurioje tą patį vakarą ir 
išklausėm Šv. Mišias. Baž
nytėlė nedidelė, bet jauki. 
Prie altoriaus lietuviška tri
spalvė, po langų vitražais 
aukotojų lietuviškos pavar
dės. Klebonas iš sakyklos 
pasveikino visus atvykusius, 
o po Mišių pasikvietė į kle
boniją, kur lietuvišku papro
čius visus pavaišino ir 
pasidalino įspūdžiais. Ne
trukus atvyko ir kun. Alg. 
Kezys, S.J., Kazimieras Pu- 
gevičius, Lietuvių Dienos 

lington, New Zealand.
Ambasados adresas: Am- 

bassador Lloyd White, Em- 
bassy of New Zealand, 19 
Observatory Circle, N.W., 
Washington, D.C. 20008.

ALT įstaiga tarpininkaus 
telegramų siuntime. Naujo
sios Zelandijos konsulatai 
yra Los Angeles, San Fran
cisco ir New Yorko miestuo
se. Chicagoje nėra.

Gausus protestuojančių 
laisvę mylinčių žmonių suju
dimas bus perspėjimas, kad 
kitos valstybės panašiai tarp 
tautinio teisingumo nelaužy
tų, Sovietų kolonializmui 
nepataikautų, o ir Australija 
bei Naujoji Zelandija savo 
tą neleistiną žygį prieš žmo
nių laisvę atšauktų. (ALT) 

pranešėjas dr. A. Kazlaus
kas, kuris yra minėtos pa
rapijos narys, būrys jauni
mo iš Clevelando ir mūsų 
fotografas J. Garla. Čia kle
bonijoj tą vakarą nusipir
kom ir Lietuvių Dienai pri
taikytas kepuraites su liet, 
trispalve.. Tad nepajutom 
kai atėjo laikas skirstytis į 
nakvynę. Reikia pailsėti nes 
rytoj didžioji Lietuvių Diena 
Pennsylvanijoj.

Saulėtas rytas anksti vi
sus pažadina. Skubame į Šv. 
Mišias, kur giedos Clevelan
do Oktetas. Sugraudi pir
mieji ‘Pulkim ant Kelių’ 
giesmės garsai. Po Šv. Mi
šių visi gaunam po lapelį 
su gražiom nuotraukom ir 
aprašymu apie rengiamą lei
dinį Pennsylvanijos Lietu
viai. "Tikimės, kad Jums pa
tiks mūsų knyga apie Penn
sylvanijos Lietuvius", rašo
ma šio lapelio antgalvy. 
Skelbimas papuoštas gra
žiom kun. Alg. Kezio, S.J. 
nuotraukom: bažnyčia, mo
kykla ir kun. prel. Karaliaus 
nuotrauka, kurio iniciatyva 

Grupė clevelandiečių nuvykę į Pennsylvanijos Lie
tuvių Dieną. Iš kterės: G. Aukštuolienė, M. Aukštuolis, 
P. Gaižutis, R. Aukštuolytė, A. Narbutaitis ir R. Aukš
tuolis. J. Garlos nuotrauka

bus rimta dokumentinė kny
ga kurioje bus žurn. VI. Bu
tėno, fot. kun. Alg. Kezio 
S.J. ir E. Bradūnaitės dvie
jų vasarų darbas. Knyga pa
sirodys šiais metais minint 
100 metų sukaktį nuo įkū
rimo pirmosios lietuviškos 
parapijos

Vykstame į 60-ja Lietuvių 
Dieną Pennsylvanijoj. Ši 
diena kasmet yra rengiama 
vietinių kunigų vienybės, 
tai būtent visų lietuviškų pa
rapijų kunigų. Lietuvių Die
na vyksta didžiajame La- 
kevvood Parke. Šių metų Lie 
tuvių Diena buvo dedikuo
ta kun. Andriui Degučiui, 
kuris su didele meile ir atsi
davimu eilę metų darbavo
si su lietuviais.

Vykstant i šia šventę tie
siog sunku buvo atsigrožė
ti apylinkėm, tais kalnais, 
miestelių Švarumu, bei savo
tiška romantika. Važiuojant 
plačiuoju plentu pamatom 
didelį reklaminį užrašų "Li
thuanian Day * August 18th 
-Lakewood Park”. Kažkaip
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■ laiškai Dirvai
Dėl patriotinės literatūros

Dirvoje (Nr. 57) buvo at
spausdintas Kazimiero Balt- 
rukonio straipsnis ‘Rašyto
jai, kritikai ir ašaros’. 
Straipsnio autorius reaguoja 
į Drauge Al. B. įdėtą atsi
liepimą apie Aiduose pa
bertas K. Raudos pasta
bas apie patriotinę litera
tūrą. Taip jau išėjo, kad į 
bendrą ratą susimaišė net 
trys leidiniai, o kalba ta pa
čia tema!

K. Baltrukonis stengiasi 
pašiepti Al. B., sakydamas 
“greičiausiai Aloyzas Baro
nas”, už tai kad šis reagavo 
į Aidų rašėjo sukeltą šur
mulį. Aidietis K. Rauda pa
vadino patriotinę išeivišką 
literatūrą niekam tikusia. 
Dėl to apsikeitė nuomonė
mis penki asmenys Drauge, 
vienas parašė Naujienose. 
Dėl tų asmenų pareiški
mų K. Baltrukonis tylėjo, 
mat jie nėra rašytojai. Kaip 
parašė Al.B., K. Baltruko
nis stojo piestu - esą, nege
rai kai rašytojas tuo reikalu 
parašė! Mat, iš inicialų 
jis spėja kas rašė.

Man atrodo, kad šiame 
vadinamų literatūrinių žino
vų susišaudyme buvo daug 
tuščių šūvių. Be reikalo Al. 
B. rašinį K. Baltrukonis pa
vadino ‘ašaromis’. Jis buvo 
arčiausiai prie temos. Jis gy
nė rašytojo laisvę savaran
kiai imti turinį savo raš
tams. Aidų rašėjas stengėsi 
suniekinti patriotinę litera
tūrą ir tokiu būdu atimti no
rą tomis temomis rašyti.

Iš esmės pažvelgus, kyla 
klausimas: kas yra ta ‘pat
riotinė literatūra’? Juk visa 
išeivišką literatūra yra pat
riotinė. Niekas čia nerašo 
prieš mūsų tautinę kultūrą, 
prieš lietuvišką visuomenę. 
O jeigu pastatyti klausimą: 
kas apie tai rašo, atsakymas 
bus, kad tai vis tie patys la
bai negausūs mūsų rašyto
jai, kurių proza rašančių 
vos ne vos sutelpa ant de
šimties mano rankų prištų. 
Protingai sakyti, kuris ro
manas pavyko, kuris nepa
vyko.. Bet nerėkti išimtinai 
dėl ‘patriotinės literatūros’. 
Toks prasimanymas rodo 
blogą valią. Niekas neži
no, kas yra ‘patriotinė litera
tūra’, bet kovoja su ja kaip 
apmokėtas samdinys, kaip 
koks nors Vatikano gvardi
jos šveicaras. Dėl įvairių 
nedasakymų bei insinuacijų 
Aidų rašėjas atrodo labai 
jau įtartinas, gerų norų ne
turįs. Žmogus, atrodo, nusi
manąs, o kalba kaip mažai 
literatūroje išmanąs.

Jeigu jam nepatinka koks 
veikalas, net gi kokio nors 
rašytojo fizionomija, K. Rau
da privalėtų kalbėti aiškiai, 
konkrečiai, faktais įrodyda
mas savo priekaištus. Jis to 
nedarė. Tiesiog priėjo prie 
tos ‘patriotinės literatūros’ 
durų ir jas išsmalavo. 0 pas
kui -- žinokitės! Rimti lite
ratūros žmonės taip nesiel
gia. Dėlto mūsų literatūros 
žmonės apie jį ir nekalbėjo.

Reikia gi suprasti, kad ne
viskas, kas išleidžiama, būti
nai reikia lyginti su nemir
tingais literatūros šedev
rais. Pasirodo koks mūsų 
‘patriotinės literatūros’ ro
manas, o kritikas ima ir ly
gina jį su ‘Ponia Bovarie- 
ne’, net neprisiminęs, kad 
savo laiku tą ‘ponią Bova- 
rienę’ skutais draskė amži
ninkai. Laikas išbrandina 
veikalus, ne K. Raudos ‘te
orijos’.

Tiktai pagalvokime, kokia 
būtų mūsų išeivijos skur
dybė, jeigu ateičiai nepaliks 
mūsų ‘patriotinės literatū
ros’, kurioje liks gyva mūsų 
epocha. Šito ateičiai nepa
liks visokie eiliuoti nieku
čiai, kurių dabar tikra inflia

cija knygų apyvartoje. Ei
liuoja dabar daug ir vis pa
gal kokį nors kitatautį po
etą. Devintas vanduo nuo ki
sieliaus. Bet nei K. Rauda, 
nei K. Baltrukonis apie tą 
eiliuotą infliaciją nekalba. 
Jiems vis rūpi ta ‘patrioti
nė proza’, kurios vos ne vos 
pora knygučių per metus iš
eina!

Reikia dar suprasti, kad 
neviskas, kas pasirodo yra 
amžiams išliekanti literatū
ra. Argi kiekviena knyga 
amerikiečiuose vis nemirš
tanti knyga? Tai skaitinys. 
Ačiū mūsų rašytojams, kad 
jie dar nepavargo prie tokių 
sunkių sąlygų duoti mums 
skaitinių, iš kurių atpažįs
tame savo išeiviškas bėdas, 
savo problemas, atsimena
me savo praeitį, kovas dėl 
laisvės, savo viltis ir apmau
dus.

Visas tas šurmulys nėra 
geros valios pagimdytas.

Įdėmus skaitytojas

PATIKSLINIMAS

Algirdas Budreckis, pami
nėdamas Gen. Konsulo J. 
Budrio 10 mt. mirties sukak
tį, Dirvos 58 nr. rašo, kad 
J. Budrys “tarp 1927 m. sau
sio 12 d. ir 1928 m. sausio 1 
d. buvo Vidaus reikalų 
ministerijos Valstybės sau
gumo departamento direk
torius”, kas yra netiesa, nes 
tuo metu vid. reik, m-joj ir 
tokio dep-to dar nebuvo. 
Tada J. Budrys buvo vid. 
reik, m-jos patarėjas (žiūr. 
L.E. 3 t. 318 lap. 4 p.) ir be- 
to dar ėjo Piliečių apsaugos 
dep-to direktoriaus parei
gas (žiūr. LE 18 t. 528 
lap. 7 p.), urio žinioj bu
vo tik atskiras, taip vadina
mas, Politinės ir Kriminali
nės policijos skyrius. To 
skyr. v-ko vieta tuo metu 
buvo neužmita. Tik 1935 m. 
vid. reik, m-ja buvo per
tvarkyta ir įsteigtas nau
jas valstybės saugumo dep- 
tas, bet į LE-ją klaidingai 
įrašyta, kad jo direktorium 
yra buvęs J. Budrys. Nors 
ir beto J. Budrys buvo 
kompetentingas ir jo suma
numu buvo sučiuptas SSSR 
šnipas gen. K. Kleščinskis. 
Aš tuo metu dirbau vid. 
reik, m-joj ir atmenu.

A. Vaišnys 
Waterbury

GERB. REDAKTORIAU,

Lietuvių Kultūros muzie
jus prenumeruoja Dirvą. 
Malonėkite patalpinti Dirvo
je šias mano pastabas:

Iš tų pačių gėlių bitė 
ištraukia medų, o vapsva 
nuodus. Tokia man kilo min
tis paskaičius Dirvą š.m. 54 
nr., kurioje tilpo straipsniu
kas, pasirašytas V.M. Raši
nėlio autorius piktai atsi
liepia apie mano vadovau
jamą Lietuvos Kultūros mu
ziejų ir jo reikalngumą.

“Muziejaus Apžvalga” biu 
letenyje Nr. 37, dėl neapsi
žiūrėjimo buvo atspausdinta 
vietoje Vanagaičio, ‘Margu
čio’ steigėjo, Margudo pa
vardė, o ne Margaudo, kaip 
klaidingai rašo V.M. Nors ir 
už netikslią pastabą, esame 
autoriui dėkingi. Kiekviena
me laikraštyje pasitaiko 
klaidų, tik jos paprastai ne 
taip grubiai komentuoja
mos.

Esu augęs ir gimęs Ame
rikoje. Dėl darbo gausybės 
lietuviškoje veikloje man 
kartais nelengva orientuo
tis. Muziejus įsteigtas tik 
prieš septynerius metus ir, 
mano manymu, atlieka platų 
kultūrinį darbą įvairiose sri
tyse, kurios liečia Lietuvos

Brazilijos lietuvių tautinių šokių ansamblis Nemunas, dalyvavęs pabaltiečių pa
rodos uždaryme liepos 28 d. Sao Paulo,

praeitį ir šių dienų aktu
alius lietuvybės klausimus. 
Nesididžiuoju, kad muzieju
je jau surinkti visi lietuviš
kos kultūros lobiai. Sava
noriškos pagalbos iš lietu
vių pusės susilaukiu nedaug, 
pav., kad ir muziejaus biu
letenio leidimo procedūroje, 
kuriai V.M. galėtų padėti, 
bet priekaištų ir nemokamų 
patarimų nestinga. Prie ne
mažų materialinių išlaidų 
dar pridedu daug moralinių 
pastangų jo praplėtimui ir 
išlaikymui.
Lietuvą mačiau tik okupuo

tą, bet ji mano širdyje gy
va ir žydinti tokia, kokia ji 
buvo nepriklausoma.

Straipsnelio autoriaus pa
guodai pridėsiu, kad atei
tyje pasistengsiu būti bud
resnis ir taip gyventi ir veik
ti, kad kai ateis mirtis, ma
nęs gailėtųsi net visi laidotu
vių direktoriai lietuviai. 
Su pagarba ir linkėjimais

Muziejaus Vadovas 
Stasys Balzekas, jaun.

Ar neteisingai sakoma, 
kad ir pragaras yra grįstas 
gerais norais? VM

Kazys Jakubėnas 
jaunimo 
skaitiniuose
Iš skaitytojų laiškų Dir

vai patyriau, kad vienas ta
riamai nepriimtino auto
riaus eilėraštis yra įdėtas 
į mokytojos Vandos Vait
kevičienės Amerikos lietu
viukams parašytus skaiti
nius - Spindulėlį.

Liepos 19 Dirvoj apie tai 
rašė Stasys Rudys, JAV LB 
ŠT pirmininkas: "Ir kaip ne
nustebti, Spindulėlyje radus 
eilėraštį Kazio Jakubėno, 
kuris dar Nepriklausomoj 
Lietuvoj sėdėjo kalėjime 
už komunistinę veiklą”.

Rugpiūčio 9 Dirvoj į tai at
siliepė skaitinių autorė mo
kyt. Vanda Vaitkevičienė: 
“Reiškia, įdėjau į vaikams 
parašytą knygelę komunis
to eilėraštį. Be galo nuste
bau, nes Nepriklausomos 
Lietuvos laikais minėto poe
to kelios vaikams skirtos 
knygos buvo premijuotos... 
Vaikai labai mėgo jo eilėraš
čius - skaitė ir deklamavo 
viešai".

Toliau nebecituodamas 
skaitinių autorės laiško, no
riu pastebėti, kad Kazys Ja
kubėnas anuo metu buvo 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

vienas iš populiariausių vai
kams skirtų eilėraščių kūrė
jų: pirmas po Vytės Ne
munėlio. Jo taiklų žodį skai
tytojui galėčiau paliudyti 
(nors tai ir nekuklu) pats 
savimi. Kelis K. Jakubėno 
eilėraščius, skaitytus prieš 
kelias dešimtis metų, galė
čiau padeklamuoti atminti
nai ir šiandien. Keleto jų 
melodijos, sukurtos kompo
zitoriaus Juozo Gaubo, tebe
skamba kartu su žodžiais 
man ausyse ir šiandien, kaip 
prieš kelias dešimtis metų, 
kada jas tekdavo dainuoti, 
vadovaujant tam pačiam 
kompozitoriui.

Nepriklausomybės laikais 
sėdėjęs kalėjime už komu
nistinius įsitikinimus, po
etas Kazys Jakubėnas, kaip 
autorei yra žinoma, už sa
vo drąsų nusistatymą prieš 
okupantą buvo komunistų 
nukankintas.

K. Jakubėno eilėraščių 
(jis rašė ne tik vaikams) 
yra įdėta net į Lietuvių Po
ezijos Antologiją, sudarytą 
J. Aisčio ir A. Vaičiulaičio, 
išleistą 1951 Chicagoj. Tad 
visai nereikia nustebti, ra
dus jo eilėraštį Spindulėly
je. Spindulėlio autorė dėl to 
negali būti kaltinama.

Bet ar K. Jakubėno kny
gos buvo premijuotos? Čia 
nesutikčiau su mokyt. V. 
Vaitkevičiene ir sakyčiau, 
kad ne. Nejaugi klysčiau?

Leonardas Žitkevičius

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 MUSlD 

(įstaigos) ir
677-8489 (buto) {|lHIh

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

VIKTORO ŠMULKŠČIO 
DĖMESIUI

Kalifornijoje mirusioji 
Ona šmulkštienė yra užra
šiusi ketvirtadalį savo stam
boko turto Victoi’ Smith, 
gyvenusiam 3602 German- 
town Road, Fairfax, Va. 
Šiuo metu jo adresas neži
nomas. Jis pats arba apie jį 
žinantieji malonėkite rašy
ti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke: 
Consulate General of Lithu- 
ania, 41 West 82nd Stree, 
New York, N. Y. 10024.

“Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos” pristaty
mas įvyks Š.m. rugsėjo 15 d. 
3 v. p.p. Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Kartu su Kroni
kos pristatymu bus išdali
nami atžymėjimai: garbės, 
mecenatams ir amžiniesiems 
nariams.

Po oficialiosios dalies seks 
koncertas, kurį atliks solis
tė Audronė Simonaitytė ir 
B. Pakšto vadovaujami kan
klininkai. Įėjimas - auka.

Šią dokumentalinę knygą 
skaitytojai jau dabar gali 
įsigyti pas platintojus ar
ba betarpiai iš leidėjų LKRŠ 
Rėmėjų vyr. valdybos: 6825 
So. Talman Avė., Chicago, 
III. 60629. Kaina - minkš
tais viršeliais $2.50, kietais 
$3.50.

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)

HOUSE PHYSICIAN

Full time house physician 
vvanted for new suburba n 
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)

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 working 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)

CLENAING ROOM FO- 
REMAN. We are a pro- 
gressive gray & duetile 
jobing foundry produeing 
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)

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)

SHOP FOREMAN and 
SET-UP MAN-LEADER

W ar nėr Swasey & Mon arch 
Lathes. Mušt be able to sėt 
up work from blue prints 
& elose tolerance. For lst 
& 2nd shift.

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



1974 m. rugpiūčio 28 d. DIRVA Nr. 64 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P- O. BOX 03206 
B®!?* CLEVELAND. OHIO 44103 

TEL- (216) 431-6344

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR VYTAUTAS GEDGAUDAS 

ASSOCIATE EDITOR ALEKSAS LAIKŪNAS
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 $13.00, pusei metų $7.00 • Atskiro nu

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

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103

KOMUNISTAI VERŽIASI Į AFRIKA

BĖGAMŲJŲ ĮVYKIŲ KRONIKOS 
ATGIMIMAS

Šiomis dienomis AP agen- 1 
tūros komunikatas iš Mask- | 
vos skelbia, kad ilgai bolšę- < 
vikų ieškota, per provoka- i 
torius surasta ir sutriuškin
ta, ‘Bėgamųjų įvykių kroni
ka’ vėl atgijo ir pasiekė 
savo skaitytojus trisdešimt 
antruoju savo laidos nume
riu. Pogrindinis disidentinis 
leidinys ir vėl pasirodė 
rugpiūčio antrą dieną. So
vietinė žvalgyba tiesos žo
džio nesugebėjo užgniaužti. 
Jis Kremliui yra kaip bibli
nis raštas ant sienos, kurį 
rašo nesutramdoma kalėji
mais ir kankinimais ranka!

Leidinys įsteigtas prieš 
septynerius metus. Jo tiks
las: skelbti ir demaskuoti 
žmogaus teisių niekinimus 
Sovietų Sąjungoje. Naujas 
numeris susideda iš 25 labai 
plono popieriaus lapų. Žmo
nės slaptai jį perrašo ir to
kiu būdu leidinio turinį suži
no plačios, prasmingesnio 
gyvenimo siekiančios masės.

“Bėgamųjų įvykių kroni
ka” nesirodė 18 mėnesių. 
Galima suprasti, kokių hero
jiškų pastangų pareikalavo 
leidinio tęstinumo atstaty
mas.

Naujoji, 32-oji laida, bylo
ja apie kratas, areštus, teis
mus ir duoda žinių iš kalini
mo lagerių. Visa kratų ir 
teismų banga nusiaubė žmo
nes ryšy su režimo pastan
gomis išrauti leidinio lei
dybos galimybes.

Rašytojas Vladimiras Ne- 
krasovas, garsus savo Leni
no premija ir ekonomistas 
Sergėjus Peragovas įkalin
ti dviem ir trims metams 
sunkiųjų darbų stovykloje. 
Juos patraukė teisman už 
žurnalo platinimą.

Kai kurios naujienos, pa
skelbtos leidinyje, susikau
pusios per leidinio nesirody- 
mo laiką, jau žinomos lais
viesiems Vakarams. Tačiau, 
tenka galvoti, žurnalas pra
neša tas žinias savo skai
tytojams, kurie gali to ne
žinoti. Juk ne visi spėja su
gauti radiją, neviską tas ra
dijas ir praneša iš laisvo 
užsienio.

Mums, lietuviams, itin 
įdomu, kad ‘Bėgamųjų įvy
kių kronika’ skyrė aštuonius 
puslapius lietuviškam po
grindiniam leidiniui “Lietu
vos katalikų bažnyčios kro
nikai”. Tad plačios rusų di
sidentų masės sužino apie 
slaptos sovietinės policijos 
puolimus prieš lietuvių reli
ginę bei tautinę opoziciją. 
Tie puolimai ir persekioji
mai labai sugriežtėjo per 
pastaruosius metus. Ir šia
me skyriuje žurnalas išvar
dino masinius areštds, kra
tas, apie tūkstančių ranka 
perrašytų maldaknygių kon
fiskacijas, apie “Bėgamųjų 
įvykių kronikos” masinius 
atėmimus, apie konfiskaciją 
naminiais būdais pagamintų 
spaustuvinių mašinų.

Lietuvių pogrindžio leidi
nys sako, kad penki asme
nys buvo nutremti į sun
kiųjų darbų stovyklas nuo 
dviejų iki penkerių metų 
terminams už prieštarybi-

nę agitaciją ir už pastan
gas surinkti pinigų Simo Ku
dirkos šeimai. Rašoma apie 
Simą Kudirką, kuris nu
baustas dešimčia metų kali
nimo bausme už mėginimą 
1970 metais peršokti ant 
JAV-bių pakrančių apsau
gos laivo. Pranešama, kad 
amerikiečiai išdavė Simą 
sovietams.

Sovietai persekioja po
grindinę, disidentinę Spau
dą, pasirėmę savo Baudžia
mojo statuto 68-uoju para
grafu. Tai plačių nusaky
mų pastraipa, kurią galima 
patogiai taikyti kiekvienam 
kritiškam pasisakymui apie 
sovietų valdžią. Viskas, kas 
kritiškai pasakyta be val
džios leidimo yra “Sovietų 
Sąjungos žeminimas ir 
šmeižtas”! Tai baudžiama 
iki dešimties metų ištrėmi
mo.

Tas sovietinio režimo siau 
tulys paremtas jų nepapras
ta, liguista kritikos arba ver
tinimų baime. Absoliučiai 
negalima rašyti apie jų slap
tos policijos veiklą. Apie 
teismų veiklą, persekiojant 
idėjinius pasireiškimus. So
vietinė, legalinė ‘kritika’, 
gali būti nukreipta tiktai į 
mažų žmogelių poelgius. Bet 
ir čia reikia gauti visokių 
leidimų. Tų leidimų nume
rius matome jų leidinių 
spausdinimo šifruose. Tad, 
jeigu jie taip baidosi legali- 
nių savo leidinių kritikos 
srityje, galima suprasti, ko
kioj panikoje jie, kada lei
dinys gimsta krašto po
grindyje!

‘Bėgamųjų įvykių kroni
ka’, lygiai kaip ir ‘Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronika’ 
neturi jokios aplinkos kriti
kos žymių. Šie leidiniai pra
neša žinias, be jokio tų įvy-

Neperseniausiai ‘Daily 
Telegraph’ atspausdino ano
niminio autoriaus įdomų 
straipsnį apie komunistinių 
galiūnų - Raud. Kinijos ir 
SSSR - varžybas ir rungty
niavimą Afrikos žemyne. Šis 
susidūrimas yra ypač ryš
kus Jemene, kuris padalin
tas į Pietų Jemeną, ar dar 
kitaip vadinamą Demokrati
nę Jemeno Respubliką kon
troliuojamą kiniečių ir Šiau
rės Jemeną, kurio valdžia 
nežiūrint gausių sovietinių 
patarėjų, visą laiką kryps
ta į dešinę.

Šiame Arabijos pusiasalio 
pietvakariniame pakraštyje, 
kurio krantus skalauja Ara
bijos ir Raudonosios jūros, 
ir kurio žemės turtai dar 
nėra galutinai išaiškinti, du 
didieji komunizmo statyto
jai varžosi, kad tuose kraš
tuose paliktų kuo geriausius 
atsiminimus ir tuomi pačiu 
ten sustiprintų savo įta
ką. Bet dabar jau atrodo, 
kad kiniečiai yra padarę 
daug spartesnę pažangą, 
negu jų buvę maskviniai 
mokytojai. Tačiau abu ‘ge
radariai’ turi tik vieną tiks
lą: kontroliuoti strategiškai 
svarbias sritis, kuriose ara
bų šeikai valdo pasakiš
kai turtingus žibalo lobius. 
Tai kontroliuodami jie taip 
pat gali turėti įtakos į kitas 
Persijos įlankos valstybes, 
kurioms priklauso pačios 
turtingiausios žibalo atsar
gos. Ši įtaka yra ypač 
svarbi šiuo momentu, kai ne
trukus bus atidrytas nuo 
1967 m. užblokuotas Suezo 
kanalas.

Pietiniame Jemene kinie
čiai ne tik apmoko miliciją, 
bet taip pat laiko savo ka
riškus patarėjus prie Tauti
nio Išlaisvinimo Fronto (ku
ris rūpinasi išlaisvinti oku

BRONIUS AUŠROTAS

kių vertinimo, be komenta
rų. Tačiau ir čia bolševikai, 
kaip skydą ir kardą kiša sa
vo garsųjį 68-ąjį paragrafą. 
Liguista jų baimė kyla dėl 
skelbimo žinios, dėl pavaiz
davimo įvykio, kurį jie nori 
paslėpti.

Jie nenori, kad iš kata
kombų, kuriose režimas kan
kina žmones, kas nors iš
drįstų išnešti į dienos švie
są kruvinus jų aukų rūbus.

‘Bėgamųjų įvykių kroni
ka’ ir ‘Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronika’ yra žmo
gaus dvasios galių triumfas 
prieš brutalios prievartos 
sovietinį pragarą.

puotą Arabų Įlanką!). Gi 
maskviniai ‘geradariai’ turi 
privežę šimtus savo karinin
kų, kurie yra tiesiog priskir
ti prie Pietų Jemeno armi
jos ir aviacijos. Priedo, so
vietų technikai, ieškodami 
vandens, derlingų plotų drė
kinimui, gręžia gilius šuli
nius ir stato užtvankas su
rastam vandeniui konser
vuoti. Tuo būdu maskviniai 
bolševikai verčia Pekino at- 
sibastėlius su jais varžytis, 
kas viskas teišeina jeme- 
niečių naudai.

Gi iš kitos pusės, kinie
čiai susitelkė vykdyti tik to
kius darbus, kurie yra la
biausia reikalingi ir visų 
greit pastebimi. Ir šioje sri
tyje jie turi daug patyrimo. 
Taip pav., šie darbštūs žmo
nės per dvejus metus pakei
tė P. Jemeno krašto veidą, 
pravesdami pilnai grįstą 
plentą, 144 mylių ilgumo, 
nuo Hodeida uosto prie Rau
donosios Jūros pakrantės, 
per 12,000 pėdų aukštumo 
kalnus į sotinę Saną, kuri 
yra 10,000 pėdų aukštumos 
plokštikalnyje.

Pastaruoju metu kiniečiai 
tiesia kitą vieškelį iš Sano į 
Saad miestą šiaurėje. Neuž
mirština, kad Afrikoje ir 
Ant. Rytuose kiniečiai nau
doja savo patyrimą ir jėgas 
tiesdami kelius ir geležinke
lius. (Šį patyrimą jie įsigi
jo tiesdami kelius Vietna
mo šiaurėje, Burmos šiau
rinėse srityse bei užkariavę 
Tibetą). Verta atsiminti, kad 
kiniečiai gerokai pasidarba
vo, pakeisdami dalį Afrikos 
veido, kai su jų ušsispyri- 
mu ir parama buvo išvesta 
1,150 mylių ilgumo geležin
kelis sujungęs Tanzania su 
Zambia. Gi kiniečiai taip pat 
vedė vieškelius ir Maurici
jaus saloje esančioje pieti
niame Indijos Vandenyno 
pakraštėje.

Jemenuose abidvi komu
nistinės valstybės žygiuoja 
skirtingais keliais, ieškoda

mos populiarumo ir suartė
jimo su čiabuviais. Tuo me
tu kai kiniečiai vis daugiau 
laimi vietinių gyventojų 
simpatijas ir palankumą, tai 
tiek sovietai proporcingai 
nustoja. Mat rusai, užėmę 
‘bosų’ rolę, lygiai taip elgiasi 
santykiaudami su dirban
čiais: po užsiėmimų ir dar
bo dienos rusai ‘pražūva’ sa
vo naudojimui specialiai 
statytuose oro šaldomuose 
namuose. Gi jų konkuren
tai, - kiniečiai nesišykšti savo 
rankas susitepti purvinu 
darbu; ir dienos darbui pasi
baigus, kiniečiai kaip ir jų 
vadovaujami darbininkai ei
na ilsėtis ir miegoti į tuos 
pačius pakelės ‘barakus’. Šia 
proga gal ir verta priminti, 
kad sovietų instruktoriai 
Egipte, kur jie gyveno at
skirai nuo jų apmokomų 
egiptiečių, į pastaruosius 
žiūrėjo su panieka ir iš 
aukšto. Ir tokios sovietų 
pažiūros privertė egiptie
čius nutraukti santykius su 
savo mokytojais.

Tačiau raudonieji kinie
čiai simpatiškai lankstosi ne 
tik socialistinėms Afrikos 
kraštų vyriausybėms; jie 
taip pat aktyviai sukaliojasi 
ir apie kitus juodojo konti
nento kraštus, į kuriuos 
prieš kurį metą žiūrėjo su 
tam tikra panieka, neverta 
Raud. Kinijos dėmesio. Tarp 
šių būtų galima paminėti 
Congo-Kinshasa ir Ruanda, 
Nigerio respubliką ir Etiopi
ją. Atrodo, kad jeigu kinie
čiai negali laimėti su “dar
bo brigadomis”, tad kitus 
stengiasi paveikti savo dos
numu, kaip kad Mauricijaus 
salai suteikę 180 milijonų 
rupijų benuošimtinę pasko
lą.

Ir visa tas yra daroma, 
kad "savo pažiūroms laimė
ti liaudį”. Ir kai ta liaudis, 
eiliniai žmogeliai bus laimė
ti, tada jie pateks į Mao 
teorijomis sukurtą valstybę, 
iš kurios kelias atgal į lais
vę bus labai sunkus.

Molotovo paktą dėl Pabalti
jo pasidalinimo. Taigi ir 1940 
Tarybų valdžia Lietuvoje 
buvusi atnešta Raudonosios 
Armijos. Tariamos revoliu
cijos ar revoliucinės situaci
jos Lietuvoje yra ne kas ki
ta, kaip šlykštus melas. 1940 
buvo vykdomi suėmimai ir 
trėmimai, o pokario metai 
dar baisesni: teroras, išbuo
žinimai, ‘žaliukai’, ‘stribai’, 
masinės tremtys, pareika
lavusios apie 300,000 žmonių 
aukų. O kur suėmimai, kalė
jimai, lageriai, įvairios re
presijos, nekaltųjų šaudy
mas, “Stalino kultas*”. Po 
karo žmonės į Sibirą buvo 
vežami ne klasiniais, bet na
cionaliniais motyvais. Dar ir 
dabar yra žmonių, neturin
čių teisės grįžti į Tėvynę.
Tai baisi žala Lietuvai. Iki 

šių dienų reiškias rusiškas 
šovinizmas, varoma nutau
tinimo politika. Rusams Lie
tuvoje suteikiamos kur kas 
geresnės sąlygos negu lietu
viams. Rusų tautybės gy
ventojų didėjimas Lietuvoje 
aiškinamas darbininkų trū
kumu, tuo tarpu Lietuvos 
gyventojai verbuojami į Ka
zachstaną ir kt. Tarybų Są
jungos vietas. Šitaip vykdo
ma kolonizacija. Rusijos im
perija tebėra tautų kalėjim- 
mu. Visos pasaulio tautos- 
kovoja už laisvę, visos 
pažangios jėgos jas palaiko. 
Tad kuo mes, lietuviai, blo
gesni už kitus?! Žukauskas 
savo veiklos nelaiko nusi
kaltimu prieš liaudį ar tautą 
ir neprašo sušvelninti baus
mę, o tik reikalauja jį pa
leisti. Jis kreipiasi į teismą: 

-- Čia ne teismas, o susi
dorojimas... Kodėl jis užda
ras? Ar iš tikrųjų teismas 
bijo, kad įniršę žmonės jo 
nesudraskytų? Bijote jūs -- 
“susirinkę dėl trupinio auk
so, gardaus valgio šaukš
to” (V. Kudirka)... Nors iš 
vardo esate lietuviai, tačiau 
neveltui liaudies išmintis 
sako: savas šuo skaudžiau 
kanda... Žukauskas savo kai- - 
bą užbaigė Mykolaičio-Puti
no žodžiais: “Priešas mus 
spaudžia geležinėm rankom, 
tačiau brangiausias žodis -- 
laisvė!” (ELTA)

DRĄSUS ŽODIS TEISME

NAUDOKITĖS PIGESNE KAINA!
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS RUDENINEI 

EKSKURSIJAI | LIETUVA
SPALIO MEN. 2 DIENĄ — 15 dienų kelionę — Grupė Nr. 10

Registracija priimama Iki rugsėjo mėnesio 1 dienos
(Maskva, Vilnius, Kaunas, Ryga, Leningradas, Helsinkis)

Iš NEW YORKO — $832.00 asmeniui (dvigubam kambaryje)

Iš CHICAGOS — $944.00 asmeniui (dvigubam kambaryje)

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS:
KELIAUKITE SU LIETUVIU EKSKURSIJA."

— EKSKURSIJA J HAWAJUS — 4 salos, 15 dienų 
kelionė $750.00 asmeniui (dvigubam kambary)

— EKSKURSIJA I MEKSIKĄ — 7 dienų kelionė
— 385.00 asmeniui (3 naktys Mexico City. 4 nak

tys Acapulco)

— EKSKURSIJA I ŠVENTĄ ŽEME IR GRAIKIJĄ
— 10 dienų kelionė $939.00 asmeniui (dvigubam 

kambary)

Balandžio mėn. 19 dienų — ŠVENTŲ METŲ EKSKURSIJA I ROMĄ — 11 
dienų kelionė $659.00 asmeniui (dvigubam kam
bary)

Vasario mėn. 8 dieną

Vasario mėn. 15 dieną

Kovo mėn. 10 dieną

PRICES * AIR KARES SUBJECT TO CHAN'GE. KATES 
QUOTED BASED ON TARIFUS AND ENCIIANGES IN 
EFFECT AUGUST 1, 1974.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South VVestern Avenue
Chicago. Illinois 60613 
Tel. <312) 238-9787

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

Vilniaus Aukščiausiasis 
Teismas 1974 m. nuo vasa
rio 18 iki kovo 5 uždarame 
posėdyje nagrinėjo Š. Žu
kausko, A. Sakalausko, gyd.
l. Rudaičio, V. Povilionio 
ir A. Mackevičiaus bylą. Jie 
visi buvo kaltinami 68 bau
džiamojo kodekso straips
niu. Jie visi buvo nubausti 
įvairiomis bausmėmis. Da
bar apie šią bylą gauta dau
giau žinių.

Š. Žukauskas, gimęs 1950
m. , Kauno Medicinos Insti
tuto IV kurso studentas, 
komjaunuolis, neblogai mo
kąs anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbas, nuteistas 6 
metams griežto režimo lage
riu,konfiksuojant turtą.

Š. Žukauskas prisipažino 
vadovavęs organizacijai, ku
rios tikslas buvęs šviestis, 
rinkti literatūrą. Jis norė
jęs veikti tik tarybinio tei
sėtumo normose, tačiau ma
nęs, jog reikia taisyti vai 
džios padarytas klaidas. 
“Juk iš tiesų mūsų tautai 
padaryta didžiulė skriauda - 
išvežta 36,000 lietuvių”, - 
kalbėjo Žukauskas. Jis prisi
pažino platinęs literatūrą, 
kuri, jo nuomone, esanti 
ne antitarybinė, pvz., "S. 
Kudirkos teismo procesas”. 
Kriminalinius nusikaltimus 
neigė -- religinių liaudies 
dirbinių jis nevogęs. Dėl ra
šomųjų mašinėlių Žukaus
kas sakėsi buvęs įsitikinęs, 
kad jos nurašytos - nuosto
lių niekam nepadaryta.

Žukausko baigiamoji kal
ba truko apie valandą. Jis 
sakėsi nesąs socialistinės 
santvakos priešas, tačiau

manęs, kad tarybų valdžia 
nesanti liaudies valdžia, nes 
ji atnešta okupacijos keliu. 
1918 metų revoliucija “Lie
tuvoje kilusi ne liaudies ma
sėse, o buvusi paruošta 
Maskvoje ir iš ten Raudo
nosios armijos atnešta į Lie
tuvą kartu su Kapsuku ir 
Angariečiu. Jų valdžioje 
vyravo lenkai, rusai ir žydai, 
kurie su nepriklausomybės 
ištroškusią Lietuvos liaudi
mi neturėję nieko bendro. 
Lietuviai organizavę sava
norių kariuomenę dėl to, kad 
išgintų iš Lietuvos naujus 
okupantus - bolševikus. To
liau Žukauskas paminėjo 
1939 metų Ribbentropo -

WELDERS—FITTERS—AND 
GRINDERS

Experienced. Mig and are welding. 
Good rates, paid hospital and life 
insurance, holidays and vacation. 

Overtime, day work.
Call 215-674-4010

(64-66)

HOWARD
JOHNSON’S

WAITRESSES, WAITERS, 
■CASHIERS, UTILITY, AND 

COOKS.
DAY AND N1CHT

FULL OR PART TIME.
• experiencc necesanry. Will train.
I company benefits. Call 265-9994 
or come in 8 a. m. to 4 p. m.

H0WARD JOHNSON’S 
RESTAURANT 

Rt. 363 & 202 
King of Prussia, Pa.

No 
Ali

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

l’Ž CERTIFIKATU8 MOKAME:
7*/)'' — 4 metu su $10,000, minimum. 
6%'.« — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6Ji ' — 1 metu su $1,000, minimum.

Member F.S.L.I.C.. TVashington. I).C. Eųiial Opportunity Lenddlr

i

gSaftnt
Aįjrithiony 
Savings

1147 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
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AUSTRALIJOS UŽSIENIŲ REIKALŲ 
MINISTRO PAREIŠKIMAS

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybai Australi
jos generalinis konsulas Chi
cagoje rugpiūčio 14 d. įteikė 
šį oficialų Australijos užsie
nio reikalų ministerio pa
reiškimą, padarytą rugpiū
čio 13 d. Australjos sena
te. Čia paduodame šio pa
reiškimo lietuvišką vertimą.

“Pereitą mėnesį Australi
jos vyriausybė nutarė de 
jure pripažinti Pabaltijo vals 
tybių inkorporavimą į Sovie
tų Sąjungą. Šis veiksmas 
buvo logiškas žingsnis, nes 
ankstyvesnės Australijos 
vyriausybės de fakto pripa
žinimą palaikė per ištisą 
dvidešimtį metų. Šis nutari
mas reiškė tik logiško prin
cipo pritaikymą, kurio vy
riausybė tvirtai laikėsi nuo 
pat savo atėjimo į valdžią 
pradžios, tai yra, norint ar 
nenorint, pripažinti pasauly
je esamas realybes. Šią vy
riausybės politiką opozicija 
nuolat kritikavo. Kritikuoja
ma buvo dėl komunistinės 
Kinijos, dėl Šiaurės Korė
jos ir dėl Šiaurės Vietna
mo pripažinimo, tačiau pato
giai nutylint, kad vyriau
sybė pripažino ir naująjį 
Čilės režimą ir pamirštant, 
kad toks sprendimas buvo 
padarytas ne be gilaus ap
galvojimo. Visi tie sprendi
mai derinasi su Vyriausy
bės pažiūra ir turi tarpusa
vio ryšį, nes yra privalu 
pripažinti esamas realybes 
ir su jomis skaitytis, neat
sižvelgiant ideologinių skir
tybių.

Kad mūsų politinis ėjimas 
Pabaltijo valstybių atžvil
giu yra realus, matyti iš ke- 
letos atžvilgių:

Pabaltijo valstybės, Lie
tuva, Latvija ir Estija jau 
34 metai yra Sovietų Rusijos 
dalimi. Prieš 1915 metus 
Rusijos teritorijos dalį jos 
sudarė virš šimto metų. So
vietų Federacijoje dabar jos 
turi respublikų statusą ir ne
atrodo, kad Sovietų vyriau
sybė jų teritorijoms suteik
tų nepriklausomybę.

Šis nutarimas nedaro Aus 
tralijos nesiderinančios su 
kitų kraštų nusistatymu. 
Dauguma pasaulio valstybių 
Pabaltijo valstybių okupaci
ją pripažįsta. Dauguma vals
tybių, pripažindamos poka
rinę Rusiją, tuo pačiu pripa
žino ir į jos sąstatą inkorpo
ruotas tautas, įskaitant ir de 
jure pripažinimą Pabaltijo 
valstybių inkorporavimui. 
Nėra Australija nei pirmo

ji Vakarų valstybė, pripažįs
tanti Pabaltijo valstybių 
inkorporavimą. Suomija ir 
Šveicarija tai yra anksčiau 
padariusios.

Šis pripažinimas paleng
vins kai kurių konsuliari- 
nių funkcijų vykdymą, šei
mų suvienijimo atvejus, tur
to klausimų sprendimą ir ki
tus reikalus, kurie reikalau
ja kontaktų su Pabaltijo 
valstybių vyriausybėmis. 
Taip pat bus lengviau teikti 
bet kurią konsularinę pagal
bą Baltų bendruomenių na
riams Australijoje, lankant 
tėvų žemėje saviškius. Da
bar Australijos ambasado
rius gali lankytis Pabaltijo 
respublikose ir betarpiai 
stebėti ten vykstančius įvy
kius.

Verta yra atsiminti anks
čiau buvusių Liberalų par
tijos vyriausybių laikyseną 
šiuo ir kitais panašiais klau
simais. Anų administracijų 
laikotarpiu Maskvoje gyve
nantieji Australijos pareigū
nai (tik ne ambasadorius) 
yra lankęsi Pabaltijo vals
tybėse. Dabartinis opozici
jos vadas, dar būdamas vals
tybės prokuroru, debatuose 
apie pabėgėlių gražinimo 
sutartis parlamente pats su
tiko, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva nebėra dabar ne
priklausomos valstybės. Tas 
pats faktas dabartinio minis
terio pirmininko kitoje vie
toje buvo iškeltas jau gana 
seniai, būtent 1966 m. spalio 
20 d. (Hansard P. 2037)

Būdami valdžioje, mūsų 
pirmtakai pripažino prievar
tinės aneksijos techniką, kai 
Indija ją panaudojo Goa at
veju. Indija 1961 m. gruo
džio mėn. militarinėmis prie
monėmis aneksavo Portuga- 
lijps koloniją Goą. 1964 m. 
kovo mėn., tai yra po dviejų 
metų ir trijų mėnesių, to 
meto Australijos vyriausy
bė sutiko, kad Sir James 
Plimsoll, to meto Aukštasis 
Australijos komisaras New 
Delhi, turėtų padaryti ofici
alų vizitą Goai. Tuo spren
dimu Australijos vyriausy
bė turėjo tikslą parodyti, 
kad Australija pripažįsta 
Goa inkorporavimą į Indi
jos teritoriją, ir tam įvykiui 
patvirtinti, prieš išvykda
mas iš Goa, Sir James Plim
soll padarė viešą pareiški
mą. Ano meto Australijos 
vyriausybė niekada nepada
rė viešo pareiškimo apie 
Sir James Plimsoll vizitą, 
nei prieš vizitą, nei po jo. Ta

čiau tuometinės vyriausybės 
pažiūra turėjo tokią pras
mę: nors Australija nepri
tarė Indijos pasirinktam bū
dui absorbuoti Goa, bet ji 
priėmė esamos padėties rea
lybę.

Yra tiesa, kad NATO vals
tybės tokios būklės de jure 
pripažinti nesutinka. Tačiau 
tų valstybių interesai Euro
poje yra ne tokie, kaip Aus
tralijos vyriausybės, ir Aus
tralijos vyriausybė, savo 
žygį darydama, neprivalo 
laukti kol anos valstybės 
pajudės. Kaip ministerio pir
mininko jau 1972 m. gruo
džio 19 d. spaudos konferen
cijoje buvo pareikšta, Aus
tralijos vyriausybė stengia
si išvengti padėčių, kuriose 
tarptautinius žygius jai rei
kėtų daryti pavėluotai.

Ir pagaliau, šiam sprendi
mui padaryti į Australijos 
vyriausybę jokio spaudimo 
iš niekur nebuvo, kaip kad 
buvo įtariama. Tačiau Aus
tralija prieš tai tarėsi su ke
letu draugingų valstybių ir 
informavo jas apie savo nu
sistatymą šiame reikale per
žiūrėti savo pozicijas, ir nei 
tada, nei po įvykio, iš tų 
valstybių pusės dėl tokio 
mūsų nusistatymo ir pasiel
gimo mūsų atžvilgiu nebuvo 
pareikšta bet kokios kriti
kos. Kaip aš jau sakiau, mū
sų buvo padaryta logiškas 
veiksmas, paremtas realy
bėmis. Mūsų supratimu, 
Australijos vyriausybė nėra 
tokio žygio pradininkė, kaip 
kad irgi yra įtariama.

Ką kitų valstybių vy
riausybės, kurios nėra pa
dariusios de jure pripaži
nimo, darys, yra, žinoma, jų 
sprendimo ir laiko pasirinki
mo reikalas”.

Tekstą iš anglų kalbos iš
vertė Kleopas A. Girvilas

Šis Australijos ministerio 
užsienio reikalams pareiš
kimas parodo kokį brutalų 
mūsų atžvilgiu nutarimą pa
darė Australijos vyriausy
bė. Ir tai darosi kur kas 
skaudžiau, prisimenant, kad 
dar ne taip seniai Austra
lija buvo Britų imperijos ko
lonija ir pati visomis jėgo
mis siekė sau laisvės, bet 
kažkokios mums nesupran
tamos, “realybe paremtos” 
logikos vedina laisvę panei
gia lietuvių, latvių ir estų 
tautoms. Tegul pats praga
ras praryja tą visą australų 
logiką, kuri mums atima 
paskutines laisvės viltis.

Bronius Nainys 
PLB pirmininkas

Skaitykit ir platinkit 
D I R V

STUKAS PASAKOJA SAVO ĮSPŪDŽIUS 
IŠ LENKUOS...

Papasakokite apie savo 
kelionę į Lenkiją. Kokį skir
tumą pajutote peržengęs 
sieną iš laisvųjų vakarų? 
Juk, sakoma, ten esąs kitoks 
pasaulis.

- Pasakysiu, kad pirmas 
įspūdis teigiamas. Manęs 
beveik visai netikrino, net 
lagamino neatidarė. Pasižiū
rėjo į pasą -- ir viskas. Aš- 
tikėjausi, kad Lenkijoje bus 
panašiai kaip kadaise man 
lankantis Lietuvoje. Ten 
tarybininkai viską ir visur 
nurodinėjo kur eiti, kur ne. 
Judėjimo laisvė buvo man 
griežtai suvaržyta, O Lenki
joje galėjau keliauti, kur tik 
panorėjau.

- Kokiais reikalais vyko
te į Varšuvą?

-- Buvau siunčiamas Se- 
ton Hali universiteto, kuria
me profesoriauju. Tarp Var
šuvos ir mūsų universite
tų turime mokomojo per
sonalo pasikeitimo progra
mą ir aš buvau penktasis 
profesorius siųstas Lenki
jon. Mano kelionės tikslas 
buvo susipažinti su lenkų 
prekybos sistema ir ją ar
čiau panagrinėti. Pagal abi
pusį susitarimą mūsų uni
versitete šiuo metu taip pat 
lankosi penktas profesorius 
iš Varšuvos. Atvykus man į 
lenkų sostinę, prof. dr. Kie- 
žiūnas man pavedė savo bu
tą, kuris yra pačiame cent
re. Palyginus su kelionėmis 
po Tarybinės Rusijos kraš
tus, lenkai keliaujantiems 
teikia kur kas daugiau lais
vės. Jie net šaiposi ir juokia
si iš rusų sakydami, kad So
vietų Sąjungoj gyvenimas 
esąs kalėjimo dvasioje.

- Kur teko pakeliauti Len
kijoj?

- Kadangi lenkų istorija 
surišta su Lietuva, tai pano
rau apie tai daugiau patirti. 
Nuvykau į Krokuvą ir ten 
aplankiau Jogailos, Jadvy
gos ir poeto Adomo Micke
vičiaus karstus. Įspūdis gi
lus. Sienose Lietuvos Vy
tis. Mieste yra įdomių pasta
tų ir daug istorinių vietų. 
Taipgi Varšuvos priemiesty
je Welanow matosi lietuvių 
bajorų herbai. Ypač besi
lankant Krokuvoj keliauto
jui primena, kad Lietuva bu
vo svarbi ir galinga vals
tybė. Teko man būti taip 
pat Dancige ir Gdynėj. Ten 
be sunkumų prisipirkau gin

taro išdirbinių.
Į šiuos Baltijos pajūrio 

miestus mane pavežėjo au
tomobiliu vienas lenkų pro
fesorius. Panorau nuvažiuoti 
ir savo akimis pamatyti ir tą 
vietą, kur Vytauto Didžiojo 
vadovaujami lietuviai, len
kai ir kiti 1410 metais 
Gruenewalde sumušė kry
žiuočius. Bevaikščiojant tais 
Žalgirio laukais kažkaip vis
kas atrodė šventiška ir di
dinga. Garbė būti Vytauto 
palikuoniu! Po Žalgirio pa
traukiau į Malburgą, kur bu
vo garsioji kryžiuočių tvirto
vė. Gi neveltui mūsų daino
je pasakyta... daug kryžiuo
čių nuo Malburgo rengias 
mus terioti... Tvirtovė įdomi 
ir tuo, kad tvarkingai su
tvarkyta ir restauruota.

- O kaip su kainomis Len
kijoje?

- Bendrai, mūsų doleris 
ten imamas su malonumu 
ir kainos, ypač restoranuo
se, gana prieinamos. Tačiau 
pasakysiu, kad jų restoranai 
geru patarnavimu ir ypatin
ga švara nepasižymi, bet val
gio pakanka. Susisiekimas 
yra pigus, pav. iš Varšu
vos į Dancigą kainavo apie 
5 dolerius. Teko su lenkų 
kolegomis vakarieniauti vie
name naktiniame klube, kur 
valdžia leidžia tokį kapita
listinį išmislą kaip -- ‘strip- 
tease’ -- veiksmą. Ir, pasa
kysiu, mergina jį atliko su 
profesiniu įmantrumu ir gra
cija...

- O sakykite, Jokūbai, 
kaip lenkai universitetuose 
elgėsi su Jumis? Ar jie žino
jo, kad esate ne tik ameri
kietis bet ii* geras lietuvis?

-- O taip, jie žinojo, nes aš 
jiems to neslėpiau. Bendrai 
mokslo žmonės užjaučia 
lietuvius, kad jie turi kęsti 
rusų okupaciją. Jie nuolat 
pabrėžia turį kur kas dides
nę laisvę.

- Kalbant apie laisves ar 
buvo galima nusipirkti Var
šuvoje spaudos iš laisvųjų 
vakarų?

- Ne, to tai jau ten nėra. 
Yra daug laikraščių ir žurna
lų, bet visi jie iš taip vadi
namų socialistinių kraštų. 
Man būnant Varšuvoje len
kai minėjo 30 metų sukak
tį nuo komunistų rėžimo įve
dimo. Ta proga buvo didžiu

lis paradas, kurį priėmė ru
sų bosas Brežnevas ir lenkų 
partijos vadas Gierek. Bu
vau aš ten ir mačiau juos 
abu gal iš kokių 200 jar
dų. Paraduojančių tarpe la
bai daug vaikų. Pasiteiravus 
kodėl jų tiek daug, tai man 
buvo paaiškinta, kad juos 
suvežė kone iš visos Lenki
jos. Apmoka už kelionę, 
aprodo miestą ir duoda vel
tui maistą. Žinoma, jaunimui 
tas yra pramoga už dyką.

-- O ar teko Varšuvoje 
sutikti lietuvių?

- Taip, pirmiausia teko su 
sipažinti su ponais Karužais, 
jau seniai ten gyvenančiais. 
Jis dirba garso režisierium 
plokštelių įrašymo studijoje. 
Žmona lenkė, kilusi iš Vil
niaus. Yra ir tokių lietuvių 
kurie save jau laiko lenkais 
ir kaip tokie jie kitus 
lietuvius veda nesantaikon. 
Taipgi susipažinau dar su 
kitu lietuviu matematikos 
daktaru p. Rimu Vaina ir dr. 
Mickevičium.

-- Ar teko patirti lenkų 
nuotaikas dėl Vilniaus?

- Buvo keletas progų. Bet 
tas klausimas dar šiek tiek 
aktualus tik senajai kartai. 
Jaunoji karta tuo visai ne
sidomi. Jie sako turį kitų 
svarbesnių problemų, ypač 
vokiškose žemėse. Vilniaus 
klausimas jiems neįdomus.

- Sakykite, gal buvote 
lietuviškame Suvalkų tri
kampyje? Juk tame krašte 
visur lietuviai.

- Deja, dėl laiko stokos 
jokiu būdu nebegalėjau te
nai nuvažiuoti nors mane 
kvietė juos aplankyti. Aš 
manau, kad būtų labai verta 
juos Amerikos lietuviams 
aplankyti. Ir reikėtų mums 
kokią menininkų grupę ten 
nusivežti. Tautinis jausmas, 
kiek girdėjau ten yra labai 
stiprus ir gyvas. Man nesu
prantama kodėl ta žemė ne
priklauso Lietuvai.

. -- Ar patenkintas savo ke
lione į Lenkiją?
- Žinoma. Jų tiekimo 

sistema prekyboje, palygi
nus su mūsų dar tebėra kū
dikio stadijoje. Jiems rei
kia dar daug padirbėti, kol 
ką nors panašaus turės, kas 
yra Amerikoje. Po kelionės

(Nukelta į 6 psl.)

(3) JUOZAS SLAVĖNAS

Sunkios problemos
{IŠTRAUKA 1$ "ĮŠVIRKŠTI METAI”)

Rytojaus dieną, dar geroka valanda prieš rinkimų 
būsto atidarymą, prie miesto vykdomojo komiteto 
patalpų (ten buvo rinkimų būstas), atžygiavo nenugali
mosios armijos orkestras, nustebinęs patiltiečius savo 
sugebėjimais - spėjęs per taip trumpą laiką pramokti 
keletą sovietiškų dainelių neseniai iš vietinės ugniage
sių komandos orkestro paskolintais instrumentais. Pas
kui orkestrą žygiavo keli būriai kareivių. Tai pirmieji 
balsuotojai, Jie pralenkė ir Jankelio Kaganskio ėdamą 
būrį pribrendusių komjaunuolių - pirmūnų, ki ie buvo 
pasiryžę pirmieji užimti vietą prie rinkimų bū; to durų. 
Dabar jie, nors ir spartino Šngsnius, bet žygiavo dar 
tik per rinkos aikštę.

Orkestras tik mažom pertraukom kartojo tas pa
čias sovietiškas daineles, o kareiviai ir komjaunuoliai 
trepsėjo, kalė į aikštės grindinį ir šaligatvį batais, mu
šė rankomis šonus, pūtė pirštus.

Pagaliau atsidarė rinkimų būsto durys. Nemaža salė 
skendėjo raudonų popierių kaspinuose, kurie drauge su 
egliašakių pynėmis, iš visų būstinės kampų jungėsi lubų 
centre, o iš ten krito dideliu pundu žemyn, užsibaigdami 
didele raudona žvaigžde. Sienos -- nei pirštui nebūtų 
vietos, -- padengtos vadų ir vadelių portretais, apsuk
tais žalumynų vainikais ar bent apkaišytais šakelėmis, 
sumaniai ir įtikinančiai sulipdytais šūkiais. Prieš 
išlaukines duris, pasienyje, stalai, padengti raudona ge
lumbe ar popierium. Už stalų sėdėjo rimti, susikaupę 
pareigūnai, turėdami prieš akis gatvėmis surašytų bal

suotojų sąrašus. Į dešinę, prie sienos -- apsimąstymo 
palapinė, visa skendinti raudonų popierių ir egliašakių 
pynių maišaty. Iš priekio įęjimą užsklendžia iš viršaus 
nukarusios popieriaus juostelės. Viduje, virš galvos, rau
donai apsukta elektros lemputė. Šioj tat palapinėj kiek
vienas patiltietis turėjo pamąstyti apie garbingą pareigą, 
kurią jis šiandie turi progos atlikti, ir psirengti atiduo
ti balsą už geriausią iš geriausių liaudies sūnų Justą 
Paleckį ir tokią pat dukterį Izabelw Laukaitytę. Bai
gus apmąstymą kelias vedė prie didelės dėžės, stovin
čios netoli rinkimų komiteto kambario durų, tokioje 
vietoje, kad kiekvienas pareigūnas galėtų matyti ir paliu
dyti garbingos pareigos atlikimo momentą. Dėžė, raudo
nai apdengta, užrakyta didele pakabinama spyna ir 
visi plyšiai, išskiriant balsui įspausti, užantspauduoti 
leko anspaudais. Iš abiejų dėžės pusių -- komjaunuolių 
sargyba.

Gretimame kambaryje, kurios durys atidarytos į balsa
vimo būstą, sėdi partijos, miesto ir miijcijos vadovau
jantieji pareigūnai, kurie kartu sudaro ir rinkimų komi
siją. Ju budri akis seka, kad viskas būtų tvarkoje, kad 
sklandžiai eitų.

Pro atidarytas rinkimų būsto dufis tuojau prigūžėjo 
raudonarmiečių, kurie, lauke sušalę, džiaugėsi malonia 
šilima. Jų sąrašus tikrino garnizono politrukas. Nors 
raudonarmiečiai nerodė susidomėjimo, kas ant balsavi
mo lapelių parašyta, bet kitas politrukas, stovįs prie 
balsų dėžės, su visu rimtumu jiems ką tai aiškino.

Pirmą usvalandį rinkimų būstas klegėjo balsuoto
jais. Baigus raudonarmiečiams grūdosi prie sąrašų Ka- 
ganskis ir jo komjaunuoliai.

Visi pareigūnai dabar atsikvėpė - pirma banga 
persirito, prieš antrai prasidedant reikia užsirūkyti. 
Neužilgo visas rinkimų būstas skendėjo mėlynuose 
dūmuose, tik vienas kitas pareigūnas, lyg koks šešėlis, tai 
vienur tai kitur pereidavo. Rinkimų komisijos narių 
kambaryje partijos sekretorius Kūjelis, jiesto vykdomo

jo komiteto pirmininkas Kudošius ir milicijos vadas 
Žvairakis sėdėjo atsilošę, rūkė vieną po kito Sieverna- 
ja Palmira, kitiems nematant nugerdami po grukšnelį 
stipriosios. Jų veidai spindėjo -- per nepilną valandą 
balsavo 7% visų rinkikų!

- Puiku, puiku! - džiūgavo Kūjelis imdamas telefono 
ragelį ir rengdamasis daryti pirmą pusvalandinį praneši
mą apie balsavimo eigą apskrities rinkimų komisijai. 
-- Apskrities rinkimų komisija nustebs, tikriausiai mes 
juos pralenkėm. -- Alo! Mes jau turim 7%! - beveik 
suriko Kūjelis. - Taip tikrai! Netikit? Ką, jūs tik 3%? O, 
vyručiai!...

Kūjelis, padėjęs telefono ragelį, kvatodamas kartojo 
kitiems komisijos nariams - jie turi tik 3%!

- Gerai dirbom! -- iš lėto, bet su pasitenkinimu kalbė
jo Kudošius. -- Iki pietų turėsim 100%. Galėsim rinkimų 
būstą uždryti prieš laiką!

Komisijos nariai linksmi, juokavo traukdami dūmą po 
dūmo. Neveltui dirbta, agituota. Liaudis supranta savo 
pareigas. Apie po valandos nuo rinkimų būsto atidarymo 
atėjo keli partijos pareigūnai, kai kurių įstaigų, įmonių 
tarnautojų keletas, bet apie 9 valandą - jau tik vienas 
kitas. Balsavusių procentas kiek ūgterėjo, kai į rinkimų 
būstą įšlepsėjo keletas katiušų. Nuo vidaus šilimos jų 
veidai įraudo, iš po birečių kyšojo apšarmojusių plaukų 
kuokštai. Joms balsavimo procedūra ne naujiena - net 
nedirstelėję į balsavimo lapelius, grūdo juos į dėžę.

Komisijos narių entuziazmas atslūgo ir pirmininko 
pusvalandiniuose pranešimuose apskrities rinkimų ko
misijai žodžiai pynėsi, tonas keitėsi, lėtėjo.

- Jau turim 7.5%, jau ... jau 7.7%, -- Kalbančiojo veido 
išraiška bylojo, kad toks procento kilimas apskrityje 
sutiktas jau gana šaltai.

- Velniai žino, kodėl taip užtruko, - kalbėjo Kūjelis, dė
damas telefono ragelį į vietą. -- Tokia graži pradžia...

(Bus daugiau)
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PENNSYLVANIJ9S LIETUVIU DIENOJE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

akys vis pripratę matyti 
tai cigarečių, tai kitų prekių 
reklamas ant didžiųjų pake
lės lentų, bet su dideliu 
nustebimu pamatėm trispal
vės pavidale Lietuvių Die
nos reklamą. Sužinom iš vie
tinių, kad tokių net 8 puošia 
Pennsylvanijos kalnus. Tai 
va, kur Lietuvos vardas ma
tomas visų, tai vardas kuris 
neužmigo su mūsų protė
viais. Garbė Pennsylvanijos 
lietuviams! Privažiavus, vir
tinė mašinų -- sužinom, kad 
iau čia ir Lakewood Park. 
Sujaudinta širdim {važiuo
jam į parką. Vis daugiau 
pastebim lietuviškos išraiš
kos: tai moterys pasipuošę 
trispalvės kaspinėliais, gin
taro sagėm, jaunimas ir vy
resnieji apsisagstę sagėm iš 
kurių populiariausia buvo 
"Kiss me I am Lithua
nian”. Tarp medžių parke 
{vairuose kampuose plevė
suoja trisplavės. Priėjus 
prie pagrindinio parko pa
stato Pranciškonai platino 
įvairią lietuvišką literatū
rą, gintarą, plokšteles ir t.t. 
Toliau J. Kapočius pardavi
nėjo Lietuvos žemėlapį, pla
tino enciklopediją, bei kitas 
mokslines knygas. Sunku 
buvo iš pradžios susigaudy
ti kur mes patekome, kiek 
čia entuziazmo, kiek čia 
linksmumo. Čia susitinkam 
ir su iš Philadelphijos at
vykusiais Amerikos Lietu
vių Bendruomenės vadais 
J. Gaila ir A. Gėčių su ši- 
mom, bei kitais. Savo choro 
plokšteles taip pat atvyko 
platinti ir muz. V. Strolia. 
Pasigirsta balsas ‘Labas’. 
Tai energingasis J. Cadzow 
-Kento Universiteto lietu
viško centro steigėjas. Pa
galiau pasijunti tikrai tarp 
savųjų. Salėje pasigirsta lie
tuviškų dainų aidai. Čia su
sirinkusi minia drauge su 
kun. S. Lukšiu traukė lietu
viškas dainas. Prisijungiu ir 
aš nes oktetas ruošiasi pro
gramai. O, džiaugsmas visų 
širdyse jiems traukiant, 
‘Kur tas šaltinėlis’, ar tai ‘Pa 
mylėjau vakar’ ir t.t. Prie 
manęs stovėjęs vyresnio 
amžiaus vyras iš visos šir
dies taip dainavo, lyg tai bū
tų jo širdies didžioji šventė.

Užkalbinęs mane tarė ‘Aš 
myliu tas dainas; mano šir
dis virpa kai aš dainuo
ju”. Tikrai tos dainos dalis 
jų, dalis tų kurie turbūt 
jau 3, 4 kartos angliaka
sių tėvų vaikai. Tačiau mei
lė Lietuvai, meilė dainai jų 
širdyse niekad neužgeso.

Rengėjų užklausiu, tai 
kiek tūkstančių jau čia pri
važiavo, o tie tūkstančiai su 
kiekvienu užklausimu didė
ja. Tikrai tūkstančiais su
plaukė į šią Lietuvių Dieną. 
Tai jų metinė šventė, kuri 
juos jungia į vieną didžiulę 
lietuvišką Šeimą.

Pasigirsta kun. A. Bart

Pennsylvanijos Lietuvių Dienoje priskaičiuojama būk dalyvavo apie 20,000 asme
nų. J. Garlos nuotrauka

kaus žodžiai ir oficialiai ati
daroma 60- ji Lietuvių Die
na. Scena užpildyta visų apy 
linkių kunigais. Programai 
vadovauti pakviestas dr. A. 
Kazlauskas. Invokaciją su
kalba kun. T. Macunas ir su- 
giedamas Amerikos him
nas. Pirmasis šios šventės 
prelegentas tai Lietuvių Ka
talikų Tarnybos pirm. kun. 
K. Pugevičius. Savo kalboj 
puikiai pristatė tautybės 
svarbą žmogaus gyvenime. 
Plojimams palydint jo šiltą 
žodį į sceną išsirikiuoja 
Clevelando Vyrų Oktetas 
vadovaujamas Ryto Ba
bicko. Oktetas pirmąja dai
na taip užbūrė dalyvius, kad 
plojimai po kiekvienos dai
nos ilgėjo, o paskutinei šios 
dalies dainai suskambėjus 
visa salė net atsistojus sa
vo jausmus išreiškė. Lietu
vių kalba žodį tarė kun. Alg. 
Kezys, S.J. Jis jau daugelio 
pažįstamas ir gerbiamas. 
Savo Žodyje vaizdžiai pri
statė jo išgyventus nuoty
kius tose apylinkėse, bei 
leidžiamą knygą apie Pen 
sylvanijos lietuvius. Okte
tas toliau atlieka antrąją 
programos dalį. Jų kai ku
rias dainas puikiai paįvairi
no sol. I. Grigaliūnaitė. 
Koncerto metu dalyviai tie
siog negalėjo atsižavėti šių 
šaunių vyrų puikiu dai
navimu. Daugelis net įsigi
jo jų išleistą paskutinę plokš 
telę. Prel. Karalius tiek bu
vo sužavėtas oktetu, kad as
meniškai priėjęs prie vado
vo kalbėjo apie sudarymą 
sąlygų, kad oktetas atliktų 
koncertą Pennsylvanijos lie
tuvių sostinėj Shenandoah. 
Programa baigta kun. G. 
Degučiui sukalbėjus maldą. 
Pabaigai visi sugieda Lietu
vos himną. Nuaidi per visą 
Lakewood parką žodžiai 
“Lietuva tėvynė mūsų”. Su
virpa širdis -- Lietuva dar 
gyva.

Rengėjai visus gražiai pa
vaišina. Suskamba vėl dai
na, mezgasi naujos draugys
tės. O tas visų nuoširdu
mas, tas dėmesys į mus,

Prie gintaro ir kitų papuošalų stalo.
J. Garlos nuotrauka

DIRVA

išgyventa šiluma ilgai žėrės 
mumyse. Saulei nuslinkus 
už kalnų, Clevelando okte
tas atsisveikina, nes prieš 
akis ilga kelionė į namus.

Dalis mūsų pasilikusių nu
tarė neapleisti šią apylinkę 
neapsilankius į Pennsylva
nijos lietuvių sostinę Shenan 
doah, neaplankius prel. Ka
raliaus. Lyg katedra šviečia 
Šv. Jurgio bažnyčia She
nandoah miesteliui. Jos gro
žį nekartą puikiai aprašė 
žurn. VI. Butėnas. Tačiau 
tik savom akim įsitikini kiek 
čia meilės tai Marijos že
mei būta. Atvykusius pa
sveikina dabartinis klebo
nas kun. J. Neverauskas. 
Pasidžiaugęs Lietuvių Die
nos programa aprodo para
piją. Toliau kun. A. Bart
kus lydimi važiuojam apžiū
rėti lietuvišką parapiją Mai- 
zeville miestely. Čia tai dail. 
Jonyno pažiba, Šiluvos Ma
rijos bažnytėlė. Drauge su 
mumis keliaujantis kun. A. 
Kezys, S.J., nors neži
nau kelintą kartą ten besi
lankantis, bet vis dar nega
lėjo atsižavėti tais puikiais 
vitražais, bei aplamai visu 
šios bažnyčios grožiu. Užsi
miršta laikas ir vis norisi 
dar daugiau pamatyti, dau
giau tų lietuviškų švento
vių aplankyti. Pasukam dar į 
Minersville, į Šv. Pranciš
kaus parapiją. Tai dar 
vienas lietuviškas centras, 
tik gaila klebonas tuo laiku 
buvo išvykęs ir neteko pro
gos su juo susitikti. Įdomu 
buvo pastebėti parapijos biu 
letenį, kad sekančio sekma
dienio rinkliava skirta Re
liginei Šalpai. Pagalvojau 
vis dėlto jie užjaučia mū
sų sesių ir brolių kitoj 
pusėj Atlanto dvasinius per
gyvenimus. Laiku bėgant 
kun. A. Bartkus sako: “Jū
sų negalima iš tų apylinkių 
išleisti, neparodžius anglių 
kasyklų”. Teisingai, juk mū
sų lietuviai čia dirbo, net ir 
gyvybę paliko. Aplankom 
net kelias anglių kasyklas. 
Pamilstam' tas anglis ir
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Clevelando Vyrų Oktetas atliekant meninę programą. J. Garlos nuotrauka

Žiūrovai patenkinti ploja Clevelando dainininkams. J. Garlos nuotrauka

Skundų knyga: išganymas ar niekalas?
Kas iš lietuvių dabar ne

pažįsta Murray Seeger, So
vietų Sąjungoje gyvanančio 
amerikietiškos spaudos 
bendradarbio? Jo vizitas į 
Pabaltijo valstybes ir iš to 
vizito kilę rašiniai, padarė 
Murray Seeger mūsų spau
dos žymenybe. Mes, berods, 
paskyrėm jam porą šimtų 
dolerių premiją, {rikiuodami 
šį mūsų nuostabų draugą 
tarp jaunučių, kurie kar
tais parašo laišką kitą ame
rikiečių spaudai! Taip susi
maišo mumyse vertybių gra
dacijos. Murray Seeger bu
vo vertas atskiros, specia
lios premijos ir tai privalė
jo išmanyti premijos kapo1 
tojai.

Šio rašinio autorius turi 
ryšį su Murray Seeger ir su
žavėtas jo nuostabiai išsa
miai suvokiama sovietine 
realybe. Tai yra asmenybė, 
kokios mes visad ilgėjomės 
ir laukėme atrasti.

Dažnokai korespondentas 
perveriančiai stebi sovietinę 
buitį. Jis vaizduoja pui
kiais škicais, jautriai, su 
užuojauta sovietų mažam 
žmogeliui, su derama ironi
ja nevykusiai sovietinei ūki
ninkavimo sistemai.

Neseniai mes užtikome 
spaudoje Murray Seegerio 
ekskursijos įspūdžius po 
Maskvos prekybų bei buiti
nio patarnavimo įstaigas. 
Autorius nustebo ‘skundų 
knygos’ problema sovietinė
je buityje. Sovietų pavaldi
niai turi, pagaliau, priemonę 
savo pykčiui išlieti. Į skun
dų knygas nusikreipia visas 
tas žmonių įtūžimas, kurį su
kelia sovietinės sistemos ne
galavimai. Tačiau skundų 

kraunamės į mašiną lyg tai 
būtų brangiausias auksas. 
Kun. A. Kezys S.J. paste
bėjęs įdomesnį gamtovaizdį 
vis atsilieka ir nufotografuo
ja.

Užburti viso to ką ma
tėm, ką išgyvenom atsisvei
kinam su gražiąja Pennsyl
vanijos Lietuva. Iki pasima
tymo. 

įrašymas privalo ribotis vien 
tiktai defekto aprašymo 
tekstu. Nevalia čia sampro
tauti, kodėl metai iš metų, 
nekinta problemos, nei de
fektai. Kalti visad pareigū
nai, visoki darbuotojai, smul 
kūs žmogeliai. Niekad nebus 
kalta sistema.

Greta to fakto prisimena
me seną Antano Čechovo 
humoreską ‘Skundų knyga’. 
Murray Seeger nesulygino 
to seno apsakymo su dabar
tine sovietine skundų kny
ga. A. Čechovo apysako
je niekas nebijojo, greta 
buitinių niekų smerkimo, 
‘užvažiuoti’ caro režimo ad
resu. Kas šitaip dabar pa
sielgs, skundų knygą gavęs 
iš įstaigos vedėjo?

Tačiau, rašo Murray See
ger, nelengva gauti ir 
skundų knygą. Štai vienas iš 
pirkėjų įrašo savo nusiskun
dimą, prekybos vedėjas per
braukia įrašą savo ‘rezoliu
cija’: “Tu pats esi kvailys, 
neseniai ištrukęs iš bepro
čių namų”. Kitur klijentas 
paprašė knygos, jį pakvietė 
į raštinę, su juo kalbėjo 
taip švelniai, taip saldžiai, 
kad pasimetęs klijentas at
sisakė minties įrašyti skun
dų knygon, kad prieš kelias 
minutes prekyvietėje su juo 
elgėsi nemandagiai, beveik 
žiauriai.

Kitur, kaip tradicija, skun
dų knygos neduoda, jos ‘ne
suranda’, tvirtina kad patar
navimas yra geras, skųstis 
čia nėra kuo.

Maskvos laikraščiai užpi
lami skundais prieš preky
bos tarnautojų nemandagu
mą, apie prekių stoką, apie 
prekiavimą iš po užustalės. 
Taxi šoferiai garsėja kyšiais, 
grąžos negrąžinimais. Tokie 
pat yra bagažo nešikai sto
tyse ir aero uostuose.

‘Sovietskaja Rossija’, tvir
tina, kad geležinkelio stoty
se siautėja kyšiai, papirki
mai, grąžų nedadavimai. 
Tai jau nėra kokia blogy
bė, bet stipri ir nekeičia
ma sistema.

‘Moskovskaja Pravda’ ra
šo apie baldų krautuves,

RIMAS DAIGUMAS
kurių pardavėjai garsėja 
tokiu brutalumu, kad nie
kas nė nedrįsta krautuvėje 
pareikšti skundą dėl blogos 
kokybės baldų. Žiemos ar 
rudens metu, per lietų ar 
sniegą baldai pristatomi kli- 
jentams neapdengti!

Krautuvėse neduoda vy
niojamo popierio ir įsako 
pirkėjams turėti savo paka
vimo priemones. Pagauti 
kyšį ar ‘arbatpinigius’ be
duoda klijentai, teisinasi, 
kad tai nėra papirkimas, bet 
padėka už patarnavimą. 
Nors papildomas patarnavi
mo atmokėjimas įstatymu 
baudžiamas, klijentas pri
verstas ir toliau atskirai ‘dė
koti’ už patarnavimus. Be tų 
‘padėkų’ jis negaus ir pre
kių, nebus ir aptarnautas. 
‘Komsomolskaja Pravda’ 
skundžiasi, kad tyrinėjimai 
rodo, yra kieta tradicija ne
duoti klijentui pilnos grąžos. 
žmogus turi nuo rublio mo
kamo už 50 kapeikių daiktą, 
gauti 50 kapeikių. Jis gau
na,1 ir tai gerai dešimt ka
peikių! Žmogus neina nė 
skundų knygos nereikalau
damas. Suma nedidelė. Ne
grąžinta suma yra ‘padėka’ 
už patarnavimą.

Valstybė visiškai išgujo 
privačią verslų iniciatyvą. 
Dabar jau smulkiausios vers - 
lo įmonėlės steigiamos ir ve
damos valstybės. Tose įmo
nėlėse dirba tarnautojai. 
Pradėjus nuo televizorių tai
symo iki batų valymo, visi 
surišti su valstybe. Ir kiek
viena tokia ‘įstaiga’, turi 
savo skundų knygą!

Kaip susiformuoja speci
finiai sovietiniai ‘bizniai’?

Pav. nauji butai įrengia
mi taip blogai, kad tokį 
butą gavęs asmuo tiesiog 
negali gyventi. Jautriausi 
defektų punktai tualetas, 
langai ir durys. Viskas ne
veikia, blogai veikia. Van
duo nebėga arba bėga ne- 
taip, kaip tinka. Langai ir 
durys neužsidaro, užraktai 
netinka, gazas krosnyje pa
sislėpė...

(Nukelta į 6 psl.)
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
- ANTANAS GRINIUS

Tautininkų gegužinė
Detroito tautininkų išvy- 

ka-gegužinė, įvyko š.m. rug
piūčio 18 d. prie Tipsico eže
ro p.p. Adamsų ir Vebe- 
riūtės vasarvietėse. Tauti
nės s-gos Detroito skyrius 
jau keleri metai rengia čia 
savo gegužines. Gamta gra 
ži: ežeras, sodybos gražiai 
įvairiais medžiais apaugu
sios, pavėsyje prie stalų gali 
pasivaišinti, pasišnekučiuo
ti, o kas pageidauja, saulu
tėje pasišildyti. Patys šeimi
ninkai netik kad maloniai 
priima be jokio atlyginimo, 
bet ir paruošia viską, ir ma
loniai dalyvauja. Ir šiuo kar
tu nuvykę apie 11 vai., kaip 
buvo skelbta, jau radome 
ponus Adamsus ir p. Vebe- 
riūtę betvarkančius geguži
nei stalus ir aikštę.

Diena buvo graži. Svečių 
prisirinko gausiai: iš Detroi
to, jo priemiesčių, Lansin- 
go ir Flinto. Dalyvių nuotai
ką kėlė gražus oras, vaišės 
prie stalų, kuriuos pakrovė 
pačios dalyvių ponios, drau-

Skundų 
knyga •••

(Atkelta iš 5 psl.)
Tokiam specifiniam reika

lui tvarkyti susidarė juodoji 
butų ‘užbaigėjų’ rinka. Pa
gal žydiškąjį žodį ‘šabas’, 
juos vadina ‘šabašnikais’. 
Tokius ‘šabašnikus’ samdo ir 
jie patvarko buto defektus: 
vanduo ima iš krano bėgti, 
durys užrakinamos, langas 
užsidaro... “Literaturnaja 
Gazeta” nurodo, kad regulia
rus dailidės uždarbis yra 
163 rubliai mėnesiui. “Ša- 
bašnikai” įvaro iki 700 rub
lių!

Murray Seeger ironizuo
ja apie sovietinio ūkininkavi
mo nesekmes:

“Kuomet jie (klijentai) ra
šo skundus skundų knygose, 
arba skelbia spaudoje apie 
blogą aptarnavimą, rusai 
niekad nepuola jų ekonomi
nės sistemos prigimtį, bet 
vien tiktai būdą, kaip patar
navimas atliekamas. Atro
do, jie tiki eventualiu moks
linio socializmo pranašumu, 
kaip apie tai pamokslauja 
kompartija. 

LAIDOTI VIU DIREKTORIAI

giški pašnekesiai. O šeimi
ninkas Adamsas padarė ke
letą ekskursijų savo laivu į 
ežerą, pavežiodamas daly
vius grupėmis.

Alg. Vaitiekaitis organiza
vo protestų laiškus prieš 
Australijos vyriausybės pri
tarimą neteisėtai rusų oku
pacijai Lietuvoje. Gale bu
vo nutarta pasiųsti bendrą 
protesto rezoliuciją.

Kaip ir anksčiau jau ne
kartą parėmė Tautinės s- 
gos Detroito skyrių savo 
darbo dovanomis Antanina 
Jonynienė, taip ir šį kartą 
Jonas ir Antanina Jonynai 
paskyrė jų iškeptą raguolį 
gegužinės loterijai. O tą 
gražų ir viliojantį kepsnį 
laimėjo išvykos svečias An
tanas Norus, kuris savo lai
mikiu pasidalino su dalyvė
mis ir dalyviais. O p. Balan- 
dienė, kurią detroitiškiai 
vadina tortų karaliene, ap 
dalino svečius savo atsivež
tu kepsniu.

Žodžiu, gegužinė buvo 
maloni ir nusisekusi, (jš)

Žurnalistų išvyka
Detroito žurnalistai rug

piūčio 18 d. savo tradicinei 
popietei susimetė L. ir B. 
Balaišų gražioje sodyboje 
Windsorę, Kanadoje. Žurna
listų ir jų šeimų tarpe ma
tėsi ir .iš toliau atvykusių 
žmonių. LŽS-gos pirminin
kas kun. Juozas Vaišnys SJ, 
iš Chicagos, Pranas Tarūta 
iš Grand Rapids, Marija ir 
Balys Gražuliai iš Flinto ir 
kiti.

Atvykusius savo trumpu 
žodžiu pasveikino šeiminin
kas Balys Balaiša ir tolimes- 
niai programai vesti perda
vė skyriaus sekretoriui Al
fonsui Nakui.

Popietė pradėta aktoriaus 
Karolio Balio deklamacija. 
Jis padeklamavo Maironio 
baladę ‘Čičinskas’.

Po to sekė LŽS-gos pirmi
ninko kun. Juozo Vaišnio 
SJ paskaita “Ar žurnalis
tu gimstama ar juo tampa
ma”. Prelegentas šioje savo 
paskaitoje davė daug įdomių 
ir naudingų žinių. Jo pasa
kymu poetu reikia gimti, o 
žurnalistu galima pasidary
ti.

Jei tik žmogus sugeba ge
rai perduoti žinias, tam

DIRVA

K. Sragausko nuotrauka

kuris jas užrašo, jis jau yra 
žurnalistas. Tačiau žurnalis
tas turi turėti tam tikras žur 
nalisto savybes. Jos turi bū
ti įgimtos ar studijomis, 
darbu ar apsukrumu įgytos. 
Žurnalistas turi būti pasta
bus, lankstus ir apsukrus. 
Žurnalistu gali būti ir tas ku
ris nemoka rašyti. Užtenka 
ir to jei jis savo žinias moka 
gerai perduoti tam, kuris jas 
užrašo. Žurnalistas turi tu
rėti savo nuomonę. Kalba 
ir stilius yra labai svarbu 
žurnalistikai. Spauda turi 
skleisti tiesą. Rankraščius 
reikia rašyti aiškiai ir išskai
tomai, ypač vardus ir pa
vardes. Redakcijai siųsti 
gražiai paruoštus rankraš
čius, o ne juodraščius. Siųs
ti redakcijai blogai paruoš
tą rankraštį yra nemanda
gu. Ir dabar iš gaunamų 
redakcijoje raštų net 60°/o 
tenka perrašyti, kad rinkė
jai juos išskaitytų ir tai
syklingai surinktų. Įvykius 
aprašyti ir siųsti tuojau, o 
nelaukti ilgai. Žurnalistas 
turi turėti atsakomybės jaus 
mą.

Po paskaitos kun. J. Vaiš
nys atsakinėjo į klausimus 
kuriuos jam buvo pateikę 
klausytojai.

Alfonsui Nakui padėko
jus kun. J. Vaišniui už tokią 
įdomią ir naudingą žurnalis
tams paskaitą, toliau pro
gramą tęsė Lietuvių Balso 
radijo pranešėjas Jonas Kriš 
čiūnas. Ir taip Detroito žur 
nalistai ir jų svečiai praleido 
sekmadienio popietę didelia
me ir gražiame Balaišų sode. 
Popietėje dalyvavo 44 žmo
nės. Visomis vaišėmis rūpi
nosi Liudmila Balaišienė.***

Rugpiūčio 18 d. tuojau po 
pamaldų šv. Antano parapi-

Dr. Stukas • ••
(Atkelta iš 4 psl.) 

Lenkijon, gavau pakvietimą 
dalyvauti panašioj kelionėj 
Budapešte. Tačiau kelionė 
mane labai išvargino ir var
giai aš ten benuvažiuosiu. 
Grižęs, turiu parašyti uni
versitetui studiją apie lenkų 
prekių tiekimo sistemą pre
kybos srityje.

- Tai turbūt iš Varšuvos 
skridote tiesiog į New Yor- 
k?

- Ne. Atlikęs savo darbus 
Lenkijoj nuvykau dar atsi
kvėpti į Muencheną, Bavari
jos sostinę. Puikus miestas, 
ypač senamiestis; todėl 
daug turistų. Bet kainos 
aukštos. Už dvi paras eili
niam viešbuty reikėjo mokė
ti 50 dolerių. O kur dar 
maistas! Tačiau ten viskas 
jauku ir malonu. Kaip ten 
bebūtų, aš nenorėčiau su
laukti tokios dienos, kad bū
čiau priverstas gyventi ko
munistinėj santvarkoj. Už 
geležinės uždangos žmogaus 
gyvenimas vienodas ir bana
lus. Vadžia tau įsako kaip 
turi ar neturi gyventi. Tai 
būtų yg kelias atgal į bau
džiavą - baigė savo įspū
džius profesorius Jokūbas 
Stukas.

L-v W1
1 -n ?

jos patalpose DLOC turėjo 
sušaukęs protesto susirinki
mą, kur buvo priimta rezo
liucija smerkianti Austra
lijos negarbingą mostą, Lie
tuvą, Latviją ir Estiją pri
pažįstant rusams ir įteisi
nant okupaciją.

Tuo reikalu Australijos 
vyriausybei ir jų konsului 
Washingtone buvo rašomi 
protesto laiškai ir išdalinti 
laiškų pavyzdžiai.

**♦

Rugpiūčio 18 d. 10:30 šv. 
Antano bažnyčioje kun. Ka
zimieras Simaitis atnašavo 
šv. Mišias už šaulę Oną 
Bukšnienę, jos vienerių me

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

VVeekly siek benefits
Employment Office open Mon. thru Fri. 8-12 and 1-5.

EIAVELL-PARKER
1505 St. Clair Cleveland, Ohio 216-881-5200

An Equal Opportunity Employer
(63-65)

MILLVVRIGHTS
ELECTRICIANS
PIPE FITTERS

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 
MONDAY THROUGH SATURDAY 
DETROIT TANK PLANT 

28251 VAN DYKE WARREN Mich.

CHRYSLER
CORPORATION

An Equal Opportunity Employer

or Coli 539-3000, EXT. 2147

GENERAL FOREMAN 
ENAMEL DEPARTMENT

A major soulheastern appliance manufacturer has an immediate open* 
ing for a General Foreman in the Porcelain I.namel Depnrtmenl.
z\ candidate for this position vvill h<»ve 7 to 10 years experience and 
a vvorking knowledge of porcelain enamel, paint equipment and ma
chinery, technique of milling enamel, handling and applicalion of enamel, 
niaterial. and paint processing. Plūs, have a proven management back- 
ground and ability to train people. The position of responsibilitv 
includo a 2 shift operation and 4 .Foremen.
Excellent salary and fringe benefits. Send resume and salary progres* 
sion to:

Roper Corporation
P. O. Box R

Lafavette. Ga. 30728

An Equ«l Opportunity Employer

VVANTED EKI’ERIENCEI)

Bolt Maker Operators
Cold Header Operators
Roll Thread Operators
Rod Header Operators 
Trimmer Operators

Opportunity to work for the most progressive fastener 
company in the Industry.

EARN EXCEPTIONALLY HIGH WAGES THROUGH OUR 
INCENT1VE PLAN.

Company paid benefits. 12 paid holidays, steady employment. 
Intervievving hours betsveen 8 and 4 p. m. Monday through 

Friday or call 216-255-1500, ext. 217.

R B & W Ine.
8100 Tyler Blvd. Mentor. Ohio 44060

F.uunl Opportumtv I mployer
(64-67)

tų mirties sukaktį prisimin
ti. Po mišių jos vyras Pet
ras Bukšnys visiems daly
viams parapijos patalpose 
surengė pietus.

MACHINE OPERATORS— ExpondinR 
modern firm in the South Hampton- 
Feasterville area is looking for indi- 
viduals with previous machine opera- 
tions exp.. capable of being trained 
to operate inserling a addressing 
equipmenl. Good company benefits. 
Call Modern Marketing, 215-355-5270, 
Mr. Robertą. (64-70)

NURSE RN 3-11 Supervisor. Full time 
Pos. available immediately $11,000 
annually. Good benefits incl. 4 wks. 
vacalion, paid Blue Cross flc Blue 
Shield. Small Medical-Surgical Hon- 
pital in NE Convenient to public 
transp. supervisory exp. requircd. 
Call J. Reed, (215) PI 2-4400.

An Equal Opportunity Employer 
(64-68)

(61-64)

1974 m. rugpiūčio 28 d.

HOUSEKEEPER
Child care, cook, light 

housekeeping

Shaker Hts. home with 
school aged children and 
pets, seeks services of a 
pleasant housekeeper live in 
5 days a week. Private liv- 
ing ųuarters. Mušt drive. 
Top salary and benefits.

Call Ms. Dale, 
216-881-3000, 

Monday thru Friday
1 to 4 p. m.

(64-66) 

EXPERIENCED
ENGINE LATHE OPERATOR 

MILLING MACHINE OPERATOR 
Mu.l be able lo sėt up work Irom 
Blue Prints 6c Cloee Tolerunce. 55 
hour week minimum. S5.00 per nour 
to slart. Frinųe benefits.

TEWILO 1NDUSTRIES 
36400 LAKELAND BLVD. , 
F.ASTLAKE, OHIO 44094 

216-942-3229
(64-67)

FOXCRAFT/PHILMONT
2 F1RST CLASS 

METAL FINISHERS 
Experienced in heliarc welding.
Starting rate $4.17 per hour. 

Excel)ent fringe benefits.
Call Personnel Manager for 

appointment, 
947-7700.

Huntingdon Valley, Pa.
(64-68)

KEYPUNCH OPERATORS 
Experienced on 026, 029, or 129,
Alpha and numeric. Will train un 
our IBM 3 740 system. Good opportu- 
nities and company benefits.

Call Eileen Warner 
MODERN MARKETING 

BUCKS COUNTY AREA. 
Call 215-355-5270

(64-68)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELI’ 

138 bed acute care hospital 
DIRECTOR OF NURSING 
Available for qualificd applicanl. 
Minimum of 5 years experience. Man
iera Degree desired, hovvever. no t re- 
quirrd. Salery negoliable.

ALSO 
REGISTEREI) NURSES 

For all services & all shifts. Good 
starting salary. Differential for evrn- 
ing and nighl shift. F.xcellent fringe 

benefits. Apply call or vvrile to 
Admimst ralor

COLLETON COUNTY 
HOSPITAL

219 Lemacks St. 
Walterbord, S. C. 29488 

An Eqt»al Opportunity Employer 
<64-7I)

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)

MACHINERY BUILDER 
Exp. 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 cut bar stock 
& structural steel.

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

Wanted at once lst 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)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dr. inž. Stepas ir dr. 
Giedrė Matai ateinantį mė
nesį porai savaičių išvyksta 
į Europą. Dr. inž. Stepas 
Matas dalyvaus mokslinėse 
konferencijose ir padarys 
mokslinius pranešimus.

DIRVAI PAREMTI RUDENS DALIUS
SPALI012 D., ŠEŠTADIENI Lietuvių Namų salėje.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
STALAI (DEŠIMČIAI ASMENŲ) AR PAVIENIOS VIETOS REZERVUOJAMOS IŠ ANKSTO 
KREIPIANTIS Ų DIRVĄ (TEL. 431-6344) ARBA ILSIUOS ASMENIS: J. MOCKUS 681-5295, 
S. ASTRAUSKAS 943-5948, V. BENOKRAITIS 481-5175, E. JAKULIENE 333-6876, 
A. BUTKUS 932-9944, K. KARALIUS 229-2419, V. STUOGIS 486-2387, A. LAIKŪNAS 

\ 382-9851. BILIETO KAINA ASMENIUI (ŠILTA VAKARIENE IR GĖRIMAI) 12 DOLERIŲ.

• LIUDAS SAGYS 1974- 
75 mokslo metams yra pa
kviestas mokyti tautinius 
šokius Lake Wrie kolegijo
je, Ohio. Grandinėlės va
dovas, didesnę amžiaus dalį 
(virš 35 metų) paskyręs lie
tuviškiems sceniniams šo
kiams savųjų tarpe, nuo rug
sėjo mėn. pradės dirbti su 
amerikiečių studentais. La
ke Erie Kolegija savo pro
grama apima platų, įvairaus 
žanro šokių kursą. L. Sagio 
tiesioginės kolegijoje parei
gos bus vesti liaudies šo
kių pamokas ir organizuoti 
liaudies šokių koncertinę 
grupę.

PASITIKRINKITE 
VELTUI AKIS

Apskaičiuota, kad Cleve
lande serga glaukoma apie 
15.000 asmenų. Glaukoma 
yra akių liga būdinga padi
dėjusiu akies vidaus spau
dimu. Regėjimo sugedimas 
pasireiškia ūko priepuoliais, 
spalvota drygne aplink žibu
rį ir sumenkusiu regėjimu. 
Jei ši liga negydoma, galima 
tapti aklu.

Clevelande bus daromi 
veltui glaukomos patikrini
mai:

Rytuose: Sight Center, 
1909 E. lOlst Street, antra
dienį ir trečiadienį, rugsė
jo 3 ir 4 d. nuo 1 iki 4 
v.p.p.

Vakaruose: Lakewood
Hospital, 14519 Detroit Avė. / 
penktadieni, rugsėjo 27 d. 
nuo 9 v. ryto iki 12 vai. ir 
šeštadienį, rugsėjo 28 d. 
nuo I iki 4 v. p.p.

Kiekvienas suaugęs, 35 
m. amž. ir vyresni, kurie 
savo akių nesitikrino per 
paskutinius dvejus metus, 
kviečiami pasinaudoti šiuo 
patikrinimu veltui.

• GRANDINĖLĖ kviečia 
su lietuvišku šokiu, muzika 
pažinti žmones ir pasaulį.

Visų grupės šokėjų regis
tracija vyksta: rugsėjo 8 d., 
sekmadienį, 12:00 - 3:00 v. 
p.p. E. Cleveland YMCA pa
talpose, kampas Euclid ir 
Lee; rugsėjo 11 d., trečia
dienį, 6:00 - 8:00 v. p.p. 
YMCA patalpose.

Iškilmingas Grandinėlės 
sezono atidarymas numaty
tas pravesti rugsėjo 15 d. 
Atidarymo programoj: spal
votas garsinis filmas -- Gran
dinėlė prie Ramiojo Vande
nyno.

Po varžybinių šaudymu dalinant premijas. Iš kairės: A.
Karsokas, L. Kazienė, I. Muliolis, A. Kazis ir kuopos 
pirm. dr. K. Pautienis, įteikęs premijas.

V. Bacevičiaus nuotrauka

ŠAULIU ŠAUDYMO VARŽYBOS

Š.m. rugpjūčio 11 d. Cle
velando Kar. A. Juozapavi
čiaus šaulių kuopa A. And- 
riušaičio ūkyje, turėjo var- 
žybinius šaudymus su pre
mijų laimėjimais ir geguži
nę. Šiais metais Clevelando 
šauliai ir šaulės turėjo jau 
tris šaudymo pratimus ir šis 
ketvirtasis buvo varžybinis 
su premijomis. Pirmą šaudy
mo premiją laimėjo Al. Ka
zis, antrą premiją laimėjo 
I. Muliolis, trečiuoju laimė
toju buvo Al. Karsokas. Iš 
moterų šaudymo premiją 
laimėjo šaulė L. Kazienė. 
Po varŽybinio šaudymo dar 
buvo praktikuojamasi šau
dyti iš pistolietų ir 22 kalib
ro šautuvų.

Po šaudymo kuopos pirmi
ninkas dr. K. Pautienis įtei
kė taikliausiems šauliams- 
lėms laimėtąsias premijas ir 
vėliau sode įvyko vaišės ku
rias pagamino šaulės mote
rys: O. Čiuprinskienė, A. 
Smelstorienė, L. Kazienė, 
Miglinienė, E. Šarkauskie- 
nė, Pinkienė, A. ir S. Mig
linienė.

Visi buvo labai dėkingi 
moterims šaulėms už pui
kias vaišes, nes jos buvo 
kaip gerame baliuje, šalti, 
šilti užkandžiai, karštos bul
vinės dešros, tortai su 
kitais saldumynais ir viso
kiais gėrimais. Malonių šei
mininkų globoje, šauliai su 
svečiais prie vaišių stalų 
praleido linksmą vasaros po
pietę. Tokios šaudymo spor
to išvykos su šeimomis, 
šauliams yra tikrai didelis 
vasaros malonumas ir poil
sis. Anksčiau, pavasario ir

vasaros pradžioje šaulių šau
dymo pratimuose taikliausi 
šaudytojai buvo M. Smels- 
torius, J. Navickas ir V. 
Žitkus.

Spalio 27 d. Clevelando 
šaulių kuopos apie 12 uni
formuotų šaulių (vyrų ir mo
terų) su vėliava vyksta Chi- 
cagon į Vytauto D. šaulių 
kuopos 20 metų sukakties 
šventę. (kp)

• Ohio Statė Fair Colum- 
bus, Ohio, šį šeštadienį, 
rugpiūčio 31 d. nuo 6 iki 8 
v. v. daugelis Clevelando 
tautinių grupių, atstovau
jančių Rytų Europą, pasiro
dys su savo tautiniais šo
kiais ir dainomis. Tarp jų 
pažymėtina ukrainiečių tau
tinių šokių grupė, jauni slo
vėnų muzikantai ir garsioji 
Youngstown Tamburitzans 
grupė, bulgarų šokėjai ir kt.

• Metropolitan Opera nuo 
rugsėjo 17 iki 21 d. Cle
velando Convention Centre 
duos šešių operų pastaty
mus su pasaulinio garso dai
nininkais. Daugiau apie 
šiuos pastatymus bus kituo
se Dirvos numeriuose.

SKAUTAI STOVYKLAVO
Apie 130 mylių į pietus 

nuo Clevelando, vadinamoje 
Ohio Šveicarijoj, prie Clen- 
dening ežero B.S.A. stovyk
lavietėje rugpiūčio 11-18 d. 
stovyklavo Clevelando lietu
viai skautai. Stovyklos va
dovai buvo tunt. ps. V. Staš- 
kus, ps. J. Pažemis, ps. E. 
Jakulis ir komendantas si. 
R. Belzinskas.

Kadangi stovyklavietė tu
ri griežtas taisyklės, mūsų 
skautai turėjo prisitaikinti 
ir daug ką išmokti. Stovyk
lavo ir nemažai amerikie
čių skautų, tad mūsų vyrai 
vis pabrėždavo ”mes lietu
viai”. Kaip ėjo į bendrą lau
žą — nešė ir savo trispalvę, 
ir dainavo "Vien du, trys 
graži Lietuva ..

Paskutinę dieną davė 
skautų įžodį A. Spirikaitis. 
Jis buvo ir pavyzdingiau
sias skautas, kuris gavo iš 
amerikiečių atžymėjimą. 
Buvo ir 10 mylių žygis. "Pi
lėnai” gerai įveikė.

Specialybių ženklus gavo 
už 1 mylios plaukymą: A. 
Mainelis, L. Johansonas, R. 
Narušas, L. Nasvytis, L. 
Puškorius ir E. Simantis; 
pioneriją: J. Janavičius; vi
rėjo A. Spirikaitis; canoe-

A. Spirikaitis, kuris buvo 
tunto virėjas ir pavyzdin
giausias skautas, stovykloje 
gavo virėjo specialybės ženk 
lą. V. Bacevičiaus nuotr.

Factory help wanted. Ap
ply in person.

CUSTOM RUBBER CO. 
3710 Payne Avė. 
Cleveland, Ohio 

(64-65)

HOUSE FOR SALE
Off E. 185 St. Brick bun-

Nuleidžiant vėliavą stovykloje. Stovi iš kairės: Ur- 
baitis, Mackevičius, Janavičius ir Mainelis.

V. Bacevičiaus nuotrauka
ing: L. Johansonas, A. Mai
nelis ir E. Simantis; plauk, 
įv. metodais: A. Mainelis, 
L. Nasvytis, L. Puškorius ir 
Simantis.

Paskutinias dvi naktis 
buvo smarkus lietus, bet 
mūsų vyrai mokėjo apsisau- 
got ir išliko sausi.

V. Bac.

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama 61/2%l — 7 ^2^°
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20,000.

Jaunos Grandinėlės šokėjos: L. Palubinskaitė, R. Mo 
tiejūnaitė ir S. Lenkauskaitė. J. Gorios nuotrauka

galow. Finised up. 2 car 
brick garage. $29,500. Call 
731-1454 for appointment.

(64-65)

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

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

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.

• 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
name 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.

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

parduodami JAV bonai.

★
Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 

patarnavimu'.
798 East 185 Street, Cleveland. Ohio <14419
67-12 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★
DARBO VALANDOS

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO JSTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yrą didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

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

t



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Dirva ateinančią savai
tę dėl darbo dienos šventės 
išeis tik vieną kartą, būtent 
penktadienį, rugsėjo 6 d.

• Dirvą, kurios išleidi
mas, popieriui ir paštui pa
brangus, kasdien darosi vis 
sunkesnis, stambesniomis 
aukomis parėmė:

J. Marčiukaitis, Vokieti
joje, 13 dol.

A. Andrulionis, Bostone, 
10 dol.

R. Močinskaitė-Ambrazie- 
nė, pagerbdama savo vyrą 
V. Ambraziejų, sulaukus 80 
metų amž., 10 dol.

A. D. Ratkelis, Neko mo
ję, 10 dol.

S. Lukas, Clevelande, 1 
dol.

M. Ramanauskas, Oak- 
ville, jau 7-ti metai pensi
ninkas, atnaujindamas pre
numeratą pridėjo auką 2 
dol.

G. Venk, Santa Monica, 
4 dol.

N. Vaitekūnienė, River- 
view, 10 dol.

Kun. V. Kriščiūnevičius, 
Detroite, 10 dol.

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

• Prof. dr. Jonas Puzinas 
nuo š. m. rugsėjo 3 d. per
sikelia gyventi į Chicagą. 
Jo naujas adresas: 7309 So. 
Washtenaw Avė., Chicago, 
111. 60629.

• Martin Ratkė, Lietuvoj7 
gimęs, pernai mirė būdamas 
83 metų amžiaus ir testa
mentu paliko New Yorko 
Public Library 600,000 dol. 
š. m. spalio 1 d. jo garbei 
bus įdėta lenta įėjimo vie
toj j bibliotekos grindis. Iš
kilmėse dalyvaus miesto 
burmistras ir kiti miesto 
pareigūnai.

Jis ilgai dirbo sodinin
kystėj ir uždirbo 25 dol. į 
savaitę. Savo testamente 
rašo, jog bibliotekai paliko 
už tai, kad per gyvenimą 
imdamas iš jos knygų daug 
ko išmoko.

• Sol. Mečys Razgaitis 
spalio 13 d. dainuos Eliza
betho Lietuvių salėje, N. J. 
Visas koncerto pelnas ski
riamas Simo Kudirkos va
davimui. Maloniai prašoma 
visi atsilankyti. Koncerto 
programą sudarys liaudies 
dainos ir operų arijos.

• Balys Stankunavičius, 
Pabaltijo Tarybos pirminin
kas Australijoje, rugsėjo 
7-8 dienomis lankysis Nexv 
Yorke ir bus apsistojęs 
1’arK Sheraton viešbutyje. 
Rugsėjo 8 d. New Yorko 
Pabaltijo kraštų žmonėms

jis padarys pranešimą apie 
Australijos sąryšy su Pa
baltijo kraštais įvykių eigą 
ir australiečių pastangas.

• Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro valdyba iš 
pavergtų tautų festivalio 
pelno paskyrė Dirvai pa
remti auką 20 dol. ir atsiun
tė per savo iždininką P. Pol- 
teraitį. Ačiū.

• Sydnėjaus lietuviu klu
be, kaip rašo Tėviškės Aidai 
rugpiūčio 13 d., dainuoja
mos rusiškos dainos. J. P. 
Kedys, to klubo narys, buvo 
suspenduotas mėnesiui už 
tai, kad pareiškė nepasiten
kinimą dėl klube dainuoja
mos rusiškos dainuškos apie 
katiušą. Pasirodo, kad klu
bas už rusiškų dainavimą 
dainininkams net gan dide
lius pinigus moka.

Boston
• PIKNIKAI - Liepos- 

rugpiūčio mėn. lietuviai va
sarotojai masėmis traukia į 
Cape Cod smiltynus. Norin
tieji ramesnės vasaronės ieš 
ko poilsio Kennebunkporte, 
Maine, Tėvų pranciškonų 
vasarvietėje. Nors veikla 
apstoja iki Darbo Dienos 
savaitgalio, visvien įvyksta 
vienas antras subuvimas. 
Rugpiūčio 11 d. Brocktono 
Romuvos parke įvyko Ste
pono ir Valentinos Minkų 
lietuvių radijo programos 
tradicinis piknikas. Šioje ge
gužinėje buvo atšvęsta 40 
metų veiklos sukaktis. 
Brocktono Romuvos parke 
dar numatomi du pikni
kai: rugsėjo 29 d. LB Bos
tono Apygardos diena, ir 
Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities metinis 
piknikas su menine progra
ma.

• SO. BOSTONO Lie
tuvių Piliečių Klubo vedė
ju buvo pakviestas V. Ulevi
čius.

• GINTARAS KAROSAS 
planuoja trečią iš eilės toli
mos distancijos kelionę su 
jaunimo palyda. Tarp rug
piūčio 23 d. ir rugsėjo 
2 d. Jis ketina aplankyti ir 
dalintis įspūdžiais su lietu
viais jaunuoliais New Yor
ke, Clevelande, Dainavoje, 
Chicagoje, Toronte ir Mon- 
trealyje.

•KUN. A. BALTRUŠŪ 
NO sukaktis - So. Bostono 
Šv. Petro parapijos klebo
nui Antanui Baltrušūnui lie 
pos 27 d. sukako 65 metai 
amžiaus. Įšventinąs kunigu 
1937 m. kun. Baltrušūnas 
(rašosi Baltrushunas) vika
ravo Brocktone, Cambridge 
ir Lawrence lietuvių para
pijose. 1962 m. jis buvo pa
keltas į Cambridge lietuvių 

Mylimai žmonai ir motinai

A. A.

IEVAI GRIGAITIENEI

mirus, jos vyrą JONĄ ir sūnus RI

MANTĄ ir ARVYDĄ giliai užjaučiame

SLA 322 Kuopos
Valdyba

parapijos klebonus. Nuo 
1965 yra So. Bostono šv. Pet 
ro parapijos klebonu. Veik
lus Kunigų vienybėje ir Lie 
tuvių Religinėje Šalpoj 
Jis šiuo metu yra Balfo 
centro direktorius. Kurį 
laiką globojo Bostono litua
nistinę mokyklą.

Algirdas Budreckis

SPORTAS
LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 
PIRMENYBES

1974 m. Š. Amerikos Pabal
tiečių Lengvosios Atletikos 
Pirmenybės įvyks š.m. rug
sėjo 14 d., šeštadienį, Cu- 
yahoga Community College 
stadione, Clevelande, Ohio. 
Varžybas vykdo Clevelan
do LSK Žaibas. Pradžia 
12;00 vai. Registracija nuo 
11 vai. ryto.

Pirmenybių programa ap
ima visas klases. Dalyvavi
mas atviras visiems lietu
vių, latvių ir estų lengvat- 
letams.

Registracija atliekama iki 
š.m. rugsėjo 7 d., šiuo adre
su: Mr. Algirdas Bielskus, 
13813 Othello Avė., Cleve
land, Ohio 44110. Telefonas 
(216) 681-9143. Klubams ne
priklausą lengvatletai gali 
kreiptis aukščiau minėtu ad
resu.

Varžybos vyks puikiame 
“All-weather” stadione, tu
rinčiame tartano bėgimų bei 
šuolių takus. Programa api
ma praktiškai visas pagrin
dines rungtis kiekvienoje 
klasėje. Mūsų lengvatletai 
skatinami kuo gausiau šiose 
varžybose dalyvauti, idant 
lietuviai būtų prideramai at
stovaujami.

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS
1974 m. Š. Amerikos Pa

baltiečių Šaudymo Pirme
nybės įvyks š.m. rugsėjo 14 
d., šeštadienį, Latvių šau
dykloje ‘Lielupe’, netoli Ha
miltono, Ont. Vykdo Hamil
tono Latvių Medžiotojų ir 
Meškeriotojų Klubas ‘Liel
upe’. Pradžia 9:00 vai. ryto 
punktualiai.

Lėkščių šaudymas (Trap 
Shooting) - 16 yd. -- 100 
šūvių. Individualiniai ir ko
mandiniai. Komanda sudaro 
5 šaudytojai.

22 kai. Sportinis šautuvas 
-- nesunkesnis 7.5 lbs. 50 yd. 
-- 3 pozicijos - po 20 šūvių 
kiekviena. Komandiniai ir 
individualiniai. Komanda -- 4 
asmenys.

22 kai. šautuvas tarptau
tinė klasė - nesunkesnis 
17.6 lbs. -- 50 yd. - 3 pozici
jos -- 20 šūvių kiekviena. 
Individualiniai ir komandi
niai. Komanda -- 4 asmenys.

Lietuvių Šaudymo Pirme
nybės įvyks š.m. rugsėjo 
15 d., sekmadienį Hamilto
no Medžiotojų ir Žuklauto- 
jų Klubo ‘Giedraitis’ šaudyk
loje, netoli Hamiltono, Ont.

Lietuvių pirmenybių pro
grama ta pati kaip ir pabal
tiečių. Pradžia 9:00 vai. 
ryto.

Dalyvavimas tiek pabal
tiečių, tiek ir lietuvių pirme
nybėse yra atviras visiems 
lietuvių šaudytojams, todėl 
visi lietuviai šaudytojai - 
šauliai, ramovėnai ar pavie
niai asmenys kviečiami gau
siai dalyvauti abiejose var
žybose.

Tiek pabaltiečių tiek ir lie
tuvių pirmenybėms prašo
me iki rugsėjo 7 d. registruo 
tis bei informacijas gauti 
šiuo adresu: Mr. Juozas 
Usvaltas, 75 Evelyn Avė., 
Toronto, Ont. M6P 2Z2. Te- 
lef. (416) 762-5019.

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)

VLADAS BUTĖNAS
• AKIRAČIŲ mėnraštį, 

nors ir labai pavėluoti pa
siekiantį skaitytojus, per
skaitau nuo pirmos iki pasku 
tinės eilutės. Būna nemažai 
įdomių straipsnių tų tarpe, 
kurie nenueina iki ‘davatkiš
kumo’, atseit iki tos ribos, 
kur per jėgą peršamas bend
ravimas su Lietuva ir nekar
tą pasišaipoma iš tų, kurie 
kitaip galvoja. Akiračiuose 
bendravimo su Lietuva pir
šimas nuėjo taip toli, kad 
štai š.m. gegužės mėn. nr. 1 
psl. įdėtam Artūro Hermann 
straipsnyje “Skirtingas 
žvilgsnis, apie ryšius su Lie
tuva” skaitome net tokius 
siūlymus: “Jau ne kartą 
Lietuvos spauda nurodė, 
kad Lietuvos muziejai renka 
išeivijos kultūrinį palikimą. 
Ne vienas mūsų menininkų, 
mokslininkų ir rašytojų už
rašo savo archyvus Lietu
vai. Bet, - tik su kabliuku, 
kad jie būtų Lietuvai per
duodami tik jau jai nepri
klausomai tapus. Deja, ar 
šie archyvai tuos laikus pri
gyvens, tenka bent suabejo
ti, nes, niekam neprižiū
rint, archyvai gana greitai 
žūsta. Tad ar ne geriau da
bar juos perduot?...”. Pa
siūlymas aiškus: archyvus 
perduoti rusų okupuotai 
Lietuvai. Kažkaip nesinori 
tikėti, kad tokie sakiniai 
rastų vietą Akiračiuose. Bet 
taip yra. Ar pas mus archy
vais niekas nesirūpina, ar jie 
neprižiūrimi? Pasaulio Lie
tuvių archyvą globoja LB ir 
jį tvarko žinomas knyginin
kas (Lietuvoje dirbęs su 
prof. Vac. Biržiška) rašyt. 
Č. Grincevičius su talkinin
kais. Lietuvių Muzikologijos 
archyvą besudarinėdamas ir 
betvarkydamas, prof. J. Ži
levičius praleido didelę sa
vo amžiaus dalį. Kai dabar 
jo regėjimas sušlubavo, su
sirado sau talkininką stud. 
R. Lapo asmenyje ir taip ki
tų tarpe. Žinoma, profeso
rius gal nepajėgus tinkamai 
atsilyginti talkininkams, nes 
Lietuvos Dukterys ar Lietu
vių Fondas duoda tik trupi
nius. Bet vis tiek šiokia to
kia parama gaunama. Di
džiausi abiejų archyvų glo
bėjai yra lietuviai jėzuitai, 
ne tik pastatę puikias, mo
dernias patalpas archyvams, 
bet taip pat savo pastogė
je per eilę metų pilnai išlai
ką ir prof. J. Žilevičių. O 
kad mūsų archyvai susilau
kia ir stambių mecenatų, liu
dija prel. J. Karaliaus pa
vyzdys: Pasaulio Lietuvių 
archyvo patalpų pastatymui 
jis vienas įteikė 25,000 dol. 
auką, tapdamas archyvo pa
talpų mecenatu. Prelato pri
siminimui dabar archyvo 
sienoje įamžinta jo atmini
mo lenta, kurią skaitytojai 
čia mato. Tokius pavyz
džius turėtų žinoti ir Artū
ras Hermann, kad laisvoje 
išeivijoje dar turim didelių 
mecenatų, kurių pagalba ar
chyvai bus išlaikyti laisvėje, 
ir nėra reikalo juos skubėti 
perduoti Maskvai, nes juk ir 
mūsų Vilnius priklauso 
Maskvai.

•MALONU, kad PLB pir
mininkas inž. Br. Nainys 
Dirvą laiko rimtu laikraščiu, 
nes štai laišku reagavo į 
tai, kas “7 Dienų Čikagoje” 
skiltyje lietė jo vadovauja
mą valdybą. Tai, būtent, dėl 
Beaumont, Ohio įvykusios 
pirmosios jaunimo ruoštos 
lituanistinės savaitės, kurią 
ruošė Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Ryšių centras. Iš 
tos savaitės vienos organi-

Prie Pasaulio Lietuvių Archyvo fundatoriaus prel. J. 
Karaliaus lentos archyvo centrinėje sienoje. Stovi 
stud. R. Lapas ir Dirvos bendradarbis V. Būtėnas.

zatorių, Jūratės Jasaitytės, 
sužinojęs, kad savaitei pasi
baigus PLB cv savo posėdy
je išreiškė tam tikro nepa
sitenkinimo, tai paskelbiau 
savo skiltyje po atspaus
dintų kun. J. Vaišnio įspū
džių su atsargiu priera
šu: “Sunku suprasti, kodėl 
PLB cv būtų nusistačiusi 
jei taip tikrai yra, prieš jų 
veiklą...” Inž. Br. Nainys 
savo laiške, paskelbtam Dir
vos š.m. rugpiūčio 16 d. nr., 
aiškinasi: “Pranešame, kad 
PLB valdyba pritarė jauni
mo iniciatyvai, ragino ir ska
tino jį tokią savaitę ruoš
ti, LB padalinius kvietė į ją 
siųsti jaunimą, rekomenda
vo, kad Lietuvių Fondas 
skirtų jai lėšas... Kas apie 
PLB valdybos nusistatymą 
tuo reikalu visuomenę infor
muoja kitaip, kalba nesąmo
nes”. O Jūratė Jasaitytė, li
tuanistinei savaitei pasibai
gus dalyvavusi PLB valdy
bos posėdyje, 1974 m. rug
piūčio 24 d. per Margučio 
radiją štai ką pasakė: “Mū
sų sukurtą deimančiuką jie 
pavertė į žvyro gabaliuką...” 
Pagal juos, “jeigu būtų buvę 
ruošta globėjų (PLB v-bos) 
vardu, tai būtų pasisekę žy
miai geriau...” Šie žodžiai 
aiškiai pasako, kad lituanis
tinės savaitės rengėjai PLB 
v-bos posėdyje buvo užpul
ti. PLB v-bos rekomenduo
ta parama per Lietuvių Fon
dą rugpiūčio 20 d. dar ne
buvo išmokėta, nors Pelno 
skirstymo komisijos ir pa
tvirtinta. Žodžiu, šitame vi
same įvykyje yra kaž kur 
“šuo pakastas”. Spaudai, ku
rios pareiga kelti abi meda
lio puses, net sunku suvok
ti kas meluoja - PLB pirmi
ninkas ar lituanistinės sa
vaitės rengėjai. Tik garbin
gos PLB pirmininkui ne
valia spaudos žmones va
dinti melagiais, nes jie au
toritetingų asmenų žodžiais, 
pasakytais per radiją, turi 
pasitikėti. O J. Jasaitytė juk 
buvo lituanistinės savaitės 
iniciatorė.

•DARBO dienos savaitga
lyje į Chicagą susirenka 
lietuviai, gyvenusieji didžio
joje Manau stovykloje, V. 
Vokietijoje. Suvažiavimas 
bus atžymėtas meno paroda, 
literatūros ir meno vaka: 
ru, pamaldomis ir dideliu po
būviu Jaunimo centre. Apie 
šį suvažiavimą vienas iš jo 
rengimo k-to narių, žurn. J. 
Janušaitis, pasakojo: “No
rim parodyti, kad ir po dide
lių vargų bei nesėkmių 
lietuvis išliko gyvas, kūry
bingas ir vien buvę hanaviš- 
kiai išaugino tokius žymius 
dabarties vardus: dr. Ne- 
micką, dr. Avižienį, dr. Sei- 
butį, rašyt. Al. Baroną, 
Pentagone dirbantį pulk.

V. Noreikos nuotrauka

Šimaitį, akt. ir dail. J. Ke- 
lečių, dail. V. Igną, dail. An- 
cevičienę ir daug kitų. Jei 
mūsų suvažiavimas duos 
kiek pelno, jis bus paskir
tas kuriam nors kultūri
niam įvykiui atžymėti”. Iš 
suvažiavimo programos ma
tome, kad suvažiavimas ruo
šiamas ne vien socialiniam 
pabendravimui prie vaišių 
stalo, bet kad labiausiai 
bus akcentuojamas kūrybi
nis momentas. O jį iškelia 
Hanau gyvenusių ar išaugu
sių dailininkų meno paroda 
(joje dalyvaus net 16 daili
ninkų), literatūros ir meno 
vakaras, jo programą atlie
kant buv. hanaviškiams: sol. 
D. Stankaitytei, sol. G. Čap- 
kauskienei, aktoriams E. Vi- 
lutienei ir J. Kelečiui, rašy
tojui Al. Baronui ir kitiems. 
Koncelebruotas mišias at
našaus taip pat Hanau gyve
nę lietuviai kunigai. 'Tiki
mės, kad šiame kultūringa
me ir gerai suplanuotame 
suvažiavime šalia kultūrinio 
momento ras savąjį akcentą 
ir vieningas balsas už 
ateities laisvą Lietuvą.

• VAKARĄ su rašyt. Br. 
Raila rengia LŽS cv penk
tadienį, spalio mėn. 4 d. 7:30 
vai. vak. Tautiniuose na
muose Chicagoje. Į vakarą 
atvyks ir pats rašytojas su 
žmona iš Kalifornijos. Br. 
Railos kūrybą pristatyti pa
kviestas A.T. Antanaitis, iš
traukas iš raštų skaitys akt. 
A. Dikinis, bus pardavinėja
mas naujausias Br. Railos 
veikalas ‘Paguoda’. Po aka
demijos seks vaišės visiems.

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.

NESIVELUOKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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