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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

FORDO POLITIKA
Nuo infliacijos iki Nixono bylos

Prezidento Nixono nuša
linime galima įžiūrėti Ame
rikos politinės sistemos 
stipriąją pusę: ir preziden
tas nėra aukštesnis už įsta
tymus. Jei mažesni parei
gūnai už jų sulaužymą trau
kiami atsakomybėn, pana
šus likimas turi ištikti ir 
patį prezidentą. Jei dėl viso 
to galima pasidžiaugti 
Amerikos sistema, nors ir 
atsimenant, kad ir prezi
dentai Eisenhoweris, Ken
nedy ir Johnsonas buvo pa
darę tokių dalykų dėl ku
rių, atitinkamam klimatui 
esant, irgi galėjo būti pri
versti pasitraukti, bet bu
vo už Nixoną laimingesni, 
— sunkiau gėrėtis ta pačia 
sistema naujam prezidentui 
perėmus valstybės vairą.

Iš spaudos atrodo, jog jis 
staiga tapo toks populiarus, 
kad net jo eventualus per
rinkimas 1976 metais yra 
užtikrintas. Greitai tačiau 
paaiškės, kad Fordo popu
liarumas slypi ne jo asme- 
nininėse ypatybėse, bet 
greičiau spaudos džiaugsme 
dėl Nixono nusikratymo. 
Kai tas praeis, bus pama
tyta, kad mainai nebuvo la
bai geri.

Fordas paskelbė, kad jo 
problema Nr. 1 yra inflia
cija, tačiau senas Nixono 
priešas New York Times 
pereitą savaitę pastebėjo: 
”To identify inflation as 
Public Enemy Number One 
is a long way from arrest- 
ing it.” Juo labiau, kad pre
zidentas Fordas neturi jo
kių naujų receptų, kaip tą 
priešą iš tikro areštuoti. Jis 
laikosi jau Nixono adminis
tracijos sumanymo sušauk
ti ekonominio gyvenimo vir
šūnių konferenciją šio mė
nesio gale. Ji gali būti tik 
tiek naudinga, kiek daugiau 
išpopuliarins pažiūrą, kad 
kova su infliacija reikalauja 
nemalonių vaistų. Bet jei 
priemonės sumažinti inflia
ciją padidins bedarbę ar su
mažins lėšas socialiniams 
reikalams, tuoj bus pakeltas 
didžiausias triukšmas, kuris 
arba labai sumažins Fordo 
populiarumą arba pavers 
niekais pačią kovą su inflia-
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cija. Juk kai Fordas pasiūlė 
sulaikyti numatytą algų pa
didinimą federaliniams tar
nautojams, jis tuojau susi
laukė didžiausios kritikos. 
Girdi, neteisinga išskirti 
tik vieną grupę žmonių. Su
rasti tokią formulę, kuri 
lygiai visus tuoj pat nu
skriaustų yra praktiškai ne
įmanoma.

Dabar dauguma sutinka, 
kad kova su infliacija visų 
pirma reikalauja biudžeto 
subalansavimo. To siekiant 
Fordas nori išlaikyti biudže
tą 300 bilijonų dolerių ribo
se. Tas biudžetas, kuris yra 
32 bilijonais dolerių dides
nis kaip pereitų metų, nu
mato 10 bilijonų dolerių de
ficitą. Fordas tikisi suma
žinti deficitą iki 5 bilijonu 
dolerių. Daugiau praktiškai 
sunku, nes 75% visų valsty
bės išlaidų yra įstatymais 
numatytos ir joms pakeisti 
reikia naujos įstatymdavys- 
tės t. y. ilgo ir komplikuo
to proceso. Ūkinių viršūnių 
konferencija tą procesą ga
lėtų palengvinti, bent teo
riškai galvojant.

Sutraukiant reikia paste
bėti, kad Fordas kol kas tik 
'prezidentavo’, bet ne valdė. 
'Medaus mėnesiui’ baigian
tis, į jį bus pradėta žiūrėti 
daugiau kritiškai ir reika
laujama daugiau veiksmų 
kaip žodžių. Matyt tai nu
jausdamas Fordas padarė 
pirmą savo didesnį žygį — 
jis atleido savo pirmtakūną 
nuo bet kokios atsakomy- 
bs. Politiškai žiūrint, gal 
tai ir buvo teisingas žygis. 
Žinoma, triukšmas bus ne
mažas. Ne dėlto, kad kas 
nors labai norėtų matyti 
Nixoną einant j kalėjimą. 
Net ir toks Nixono kritikas 
kaip N. Y. Times Tom Vic- 
ker rašė, kad neturįs nieko 
prieš nuo bausmės atleidi
mą, bet tik pirma teismui 
konstatavus nusikaltimą. 
Dabar, bus kritikuojama, 
taip ir liksią neaišku ar 
Nixonas turėjo atsistatydin
ti dėlto, kaip jis pats sakė, 
kad neteko paramos kon- 

grėsė, ar dėl to, kad iš tikro 
padarė baustiną nusikalti
mą. Be to, kaip bus su tais, 
kurie jau nuteisti ar dar 
bus teisiami dėl nusikalti
mų, kurie buvo daromi pre
zidento naudai su jo žinia? 
Fordas tur būt skaičiavo, 
kad tokią kritiką jis dabar 
dar gali lengviau panešti 
negu vėliau, nusivylimui jo 
negalia daugiau įsivyravus. 
Be to, jis tur būt teisingai 
skaičiavo, kad visiems ame
rikiečiams Watergate gero
kai įgrįso ir nėra dėl jos 
daug ko kalbėti. Ta prasme 
tikėojsi daugumos tautos, 
jei ne visai viešo, tai bent 
tylaus pritarimo.

GRĄŽINAMI 
STACHANOVO 
LAIKAI

Rugpiūčio pradžioj visi so
vietiniai laikraščiai, įskai
tant ir leidžiamus lietuvių 
kalba, pasipuošė didžiulė
mis antraštėmis: Artojų 
darbo pergalė. L. Brežne
vas paskyrė dviejų skilčių 
viešą laišką Volgogrado 
(Buv. Stalingrado) srities 
Kalačo rajono ‘Volgos-Dono’ 
tarybinio ūkio traktorinin
kams drg. Stenkovui, Ko- 
lesnikovui, Vlasovui, Dere- 
zenkai, Žoludžiui ir Mirsko- 
vui. Štai koks įvykis para
gino drg. Brežnevą paste
bėti Volgogrado traktorinin
kus: šie sovietiniai paval
diniai sudarė grandį ir ta 
traktorininkų grandis “dirb
dama trimis traktoriais sua
rė per parą 103 hektarus”.

Tuo tarpu tiekai traktori
ninkų ir traktorių darbo 
norma per parą yra 46 suar
tini hektarai. Šių šešių vyrų 
išdirbis visiškai sutriuškino 
legalizuotos normos ribas. 
Tad Brežnevas rašo: “iš jū
sų patyrimo pasimokys daug 
dešimčių tūkstančių trakto
rininkų grandžių”.

Šio didelio žemės ūkio 
technikos bei darbininkų 
įgūdžio laimėjimo orkestra- 
ciją matome netiktai L. Bre
žnevo laiške, bet ir pasižy
mėjusių traktorininkų laiš
ke Brežnevui. Rašydami 
laišką kompartijos generali
niam sekretoriui, visi šeši 
traktorininkai netiktai dėko
ja Brežnevui už sveikinimą, 
bet įsileidžia į plačius jo lin
kėjimų komentarus.

Traktorininkai užtikrina, 
kad L. Brežnevo linkėjimai 
“sukėlė naują lenktyniavi
mo pakilimą”, kad “nutarta 
supilti į Tėvynės aruodus 
daugiau kaip vieną milijoną 
pūdų grūdų”, kad “pasiža
dama paruošti dirvą žem- 
kenčių sėjai iki rugpiūčio 
15 dienos”, kad “rudenį ari-, 
mą atliks iki rugsėjo 15 die
nos".

Šiame ‘pasižadėjimų’ srau 
te matome keistoką ana
chronizmą. Iki šiol Stalin
grado srityje naudoja caro 
laikų ‘pūdus’, ne centnerius 
ir tonas!

Darbštūs traktorininkai 
prilygina savo darbą 1942 
metų Stalingrado gynybos 
mūšiams, "mes nutarėm 
šiuos atsakingus darbus dirb 
ti kaip gvardiečiai.” Vyrai 
primena “didvyriškus tary
binius karius, kurie apsu
po ir sudaužė grobikus fa
šistus”.

(Nukelta į 2 psl.)
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Simo Kudirkos pirmas sąlytis
su laisvuoju pasauliu

Keturių puslapių prane
šimas spaudai, kurį (nr. 10) 
šiomis dienomis išleido Sea- 
men’s Education Federa- 
tion, pateikia dramatišką 
laisvojo pasaulio ryšį su Si
mo Kudirkos motina Mari
ja šulskiene ir pačiu Simu 
Kudirka. Tai yra epilogo 
pradžia — apvainikuojanti 
pasauliniai žinomą Simo 
Kudirkos išdavimo tragedi
ją, pripildanti mūsų ir visų 
geros valios kitataučių šir
dis pasitikėjimu, kad tiesa 
ir teisybė dar atrandami 
mūsų piktybinių pasimeti
mų sąmyšiuose.

Jis buvo išduotas, jis bu
vo įmestas į budelių rankas 
ir, štai, jis kalba iš Lietu
vos, iš Griškabūdžio ir at
vyks į mūsų šalį.

Telefoninis pasikalbėji
mas; Locust, N. J. su Griš
kabūdžiu. Kalbėjosi Graži
na Kulikauskaitė - Peagle 
(Kudirkų šeimos draugė 
gyvenanti Locuste), Marija 
Šulskienė ir Simas Kudirka, 
šiomis dienomis atvykęs į 
savo motinos gyvenvietę, į 
Griškabūdį.

Gražina: Kaip sekasi ? Ar 
viskas tvarkoj?

šulskienė: Viskas eina 
puikiai. Greta manęs stovi 
mano brangiausias.

Gražina: Pabučiuok jį 
mano vardu. Ar šaukė jus 
JAV ambasados pareigū
nai?

šulskienė: Ne, jie dar ne
sikreipė į mus.

Gražina: Aš noriu paaiš
kinti jums kas nutiko. Nie
ko nebuvo žinoma apie Si
mo paleidimą ir kada aš pa
sakiau jiems, nė vienas ne
norėjo man patikėti. Dvi 
dienas vėliau Sacharovas 
paskelbė žinią iš Maskvos.

šulskienė: Mes jau girdė
jome apie tai.

Gražina: Tai buvo labai 
išgarsinta mūsų spaudoje, 
daug žmonių mus klausia, 
norėdami sužinoti, kada jū
sų šeima išvyksta. Ameri
kos pasiuntinybė sako, nie
kas dar nepranešė apie norą 
išvykti.

Šulskienė: Jie jau pain
formuoti.

Gražina Jie painformuo
ti?

šulskienė: Taip!
Gražina: Labai gerai! Ar 

visa šeima nori atvykti?
šulskienė: Taip! Ar mes 

privalome turėti ilgą doku
mentų gavimo procedūrą?

Gražina: Aš manau, kad 
tai gali būti paskubinta, 
šiandieną aš gavau kongres- 
mano Hanrahano telegra
mą. Jis pasiuntė laišką 
ambasadoriui Dobryninui. 
Hanrahanas sako, jis labai 
patenkintas, kad Simas su
grįžo Lietuvon ir, jeigu 
jums reikės sponsorio, ka
dangi ne visi jūs esate Ame
rikos piliečiai, tiktai du iš 
jūsų, jis bus labai laimin
gas būti asmenišku sponso- 
riu visai šeimai, jeigu iškils 
toks reikalas. Jeigu bus rei
kalas, jis nuskris į Maskvą.

šulskienė: Ar mes turi
me tuč tuojau vykti Mask
von?

Gražina; Dabar aš to ne
žinau, nes šiandieną šventa
dienis. Kada aš kalbėjau su 
Valstybės Departamentu 
penktadienį, jie sakė, kad 
tuo tarpu jie nieko nežino 
apie Simo išlaisvinimą. Mes 
pasiuntėm jums telegramą, 
kad esame laimingi, kad Si
mas namuose, ir daug jo 
amerikinių draugų siunčia 
linkėjimus. Labai kviečia
me atvykti kaip tiktai sku
biau, mūsų namai sutalpins 
jus visus.

šulskienė: Jr dabar Si
mas nori kalbėti su jumis.

Simas: Brangiausia Gra
žina, ar tu gerai mane gir
di?

Gražina: Aš girdžiu tave 
labai gerai.

Simas: Visų pirma, aš 
nuoširdžiausiai dėkoju jums 
už didžiulę pagalbą, kurią 
suteikėt mano mylimai mo
tinai, man ir mano šeimai. 
Geriausi ir nuoširdžiausi 
linkėjimai visiems drau
gams. Aš esu dabar kaip 
sapne. Nors aš gyvenu taip 
vadinamoje laisvėje, tebesu
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už uždangos. Aš laukiu va
landos, kada uždanga ga
lutinai atsidarys ir mes ga
lėsime išvykti.

Gražina: Mes irgi laukia
me tos valandos, mes labai 
laukiame jūsų atvykstant. 
Esu tikra, tai netrūkus 
įvyks. Visų pirma, kaip tavo 
sveikata ?

Simas: Mano sveikata 
gera, tam rengiausi ir ga
lėjau išsilaikyti labai gerai.

Gražina: Mes susirūpino
me, kada Sacharovas pra
nešė, kad paskelbei bado 
streiką. Mano vyras yra 
gydytojas, jis tikrai tuo su
sirūpinęs.

Simas: Aš jaučiuosi pui
kiai. Viskas puiku, kad ir. 
mano akys ne per geros ir 
mano dantys blogi, bet tai 
niekis, esu tikras galėsiu 
vėliau tai pataisyti.

Gražina: Kada atvyksi, 
mes norime, kad gautum 
laiko ilsėtis, taisyti savo 
sveikatą. Ar tu kalbi ang
liškai?

Simas: Keletą žodžių, 
rengiausi pramokti per se
kančius šešerius metus, per 
tą laiką pramokčiau ang
liškai, bet šis netikėtumas 
mane užklupo, žinau maž
daug 500 žodžių. Dabar gi, 
kokių veiksmų iš manęs 
reikia, kad gautumėm doku
mentus? Ar aš turiu likti 
Grikabūdyje ir nieko neda
ryti, ar turiu vykti Mask
von?

Gražina: Laukite Griška
būdyje, aš telefonuosiu tre
čiadienį. Dabar šventadie
nis, Valstybės Departamen
tas uždarytas. Jie bando iš
traukti jus visus kuo sku
biausiai. Aš telefonuosiu 
jiems antradienį., Telefo
nuosiu jums trečiadienį ir 
pranešiu, ką turite daryti.

Simas: Brangiausioji
Gražinute, mes lauksime ir 
tęsk pastangas. Tu supran
ti, kad iš Čia mes nieko ne
pajėgiame daryti. Mes lauk
sime kantriai rezultatų ir 
nurodymų. Ir vėlei, aš dė
koju kiekvienam, perduok 

(Nukelta į 2 psl.)
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AUSTRALIJOS PADADGĖJE
■— n I I I ■— I antinas laukaitis

Alfonsas Mekas Australijoje
Australijos Tautinis Fil

mų Teatras oficialiai j Aus
traliją buvo pasikvietęs ži
nomąjį, taip vadinamųjų ‘po
grindžio’ filmų gamintoją 
AdolfąJVIeką, kuris kartu su 
savo, taip pat filmų gaminto
ja ir artiste žmoną Pola 
Chapelle, čia viešėjo mėne
sį laiko, skaitydamas pas
kaitas ir dalyvaudamas su 
savo pasirodymais Sydnė
jaus Filmų teatre, Melbour- 
no ‘Cineaction’ ir Pertho 
Filmų Festivalyje.

Tarp šių visų pasirodymų 
paskaitų ir dalyvavimo šiuo
se viens nuo kito taip toli
muose miestuose, A. Me
kas spaudai pranešė, kad jis 
pradėjo ruošti filmą apie 
Australiją, pavadintą ‘Ko
medijos drama’. Jis rado 
taip pat laiko nuskristi į to
limąjį šiaurės miestą Alice

Gražinami 
Stachanovo •••

(Atkelta iš 1 psl.)
Jų laiškas išlaikytas ryš

kaus tarybinio ‘kryptingu
mo’ tonuose. Nepaprastas 
trijų traktorių ir šešių 
traktoristų “darbo pergalės 
žygis” įvyko prie Stalin
grado, kur karo žygdarbių 
pavyzdžių nestokoja, kur 
lengva ir žemės ūkio išdir
bių žygdarbius lygiuoti pa
gal tankų atakas ir artileri
jos salves.

Visa tai, ir vėl mums su
kelia propagandinės orkes- 
tracijos įspūdžius. Kalačo ta
rybinio ūkio traktorininkai 
tvirtina suradę naujus darbo 
metodus. L. Brežnevas sku
ba pareikšti savo įsitikini- 
mą “iš jūsų patyrimo pa
simokys daug dešimčių tūks
tančių traktorininkų gran
džių”. Pasimokyti, aišku, tu
ri kiekvienas, kas Sovietų 
Sąjungoje sėdi prie trakto
riaus vairo. Tai reiškia, kad 
iki šiol buvusios išdirbio 
normos turi būti padidintos. 
Kitaip seks apkaltinimas: 
matai, Vogograde ta pati 
technika išarė beveik trigu
bai daugiau, kodėl gi, tu ap
sileidėli, snaudi prie trakto
riaus vairo?

Atsimename, kad 1935 
metais Sovietų Sąjungoje 
buvo suorkestruotas vadina
mas ‘stachanovininkų judė
jimas’. Tais metais anglia
kasys A. Stachanovas so
cialistinėse lenktynėse ke
leriopai pralenkė įprastines 
išdirbio normas. Anglia
kasiai buvo priversti sekti 
A. Stachanovo pavyzdžiu. 
Sovietinė profesinė sąjunga, 
režimo įrankis, netiktai gy
nė darbininkus nuo režimo - 
darbdavio išnaudojimo, bet 
ragino dirbti daugiau, didin
ti išdirbio normas. Taip bu
vo įvestas ‘savanoriškas’ 
išdirbio normų padidinimas.

Dabar naujai atgaivina
mas ‘stachanoviškumas’ že
mės ūkyje. Šis ‘savanoriš
kas’ lenktyvniavimas ir iš
dirbio normų didinimas, jau 
išeina iš dabar vykdomų 
‘socialistinių lenktyniavimų’ 
procentų, čia ‘laimėjimai’ 
vis sukosi aplink keletą 
nuošimčių. Volgogrado ‘ar
tojų’ darbo pergalė’ visiš
kai atmeta iki šiol turėtas 
normas. Mums šis įvykis 
aitriai svarbus. Volgogrado 
traktorininkų laiškas ir L. 
Brežnevo raginimai, visus 
traktorininkus įpareigojąs 
pasekti tuos traktorininkus, 
privers ir lietuvius trakto
rininkus tarpusavyje ‘varyti 
kylį’ vienas kitam. Tas nau
jas ‘stachanovizmas’ palies 
visus žemės ūkio darbus. Jis 
čiulps lietuvių žemės dar
buotojų jėgas, draskys jų 
nervus, (bio.)

Springs, kur jis ieškojo tin
kamos vietos savo būsimam 
filmui.

Viename iš savo duotųjų 
seminarų pradedantiems fil
mų gamintojams ir režisie
riams, jis -buvo paklaustas 
koks bus šio filmo, apie 
Australiją, turinys. Plačiai 
nusišypsojęs, jis tik pasakė, 
kad tai bus jo asmeninė 
nuomonė apie šį Australijos 
kraštą. Dar būdamas Ame
rikoje parašė provizorinį šio 
filmo turinį, surinkdamas 
visas žinias ir smulkmenas 
iš enciklopedijų ir knygų 
apie Australiją. Būdamas da 
bar Australijoje, jis sten
giasi kuo daugiau pamaty
ti Australijos gyvenimo, su
sitikti su įvairių luomų ir 
padėčių australais ir pan. Jo 
pasisakymu, turtingi austra
lai neturi labai didelių na
mų ir savo privačių paplū
dimių gražiose Sydnėjaus 
įlankose, tačiau jie turi pui
kius namus prie pat jūros 
ir juose gražius maudymo
si baseinus, kas tuo juos da
ro skirtingus nuo Amerikos 
turtuolių.

Amerikoje su savo broliu 
Jonu, jis redaguoja “Film 
Culture” žurnalą New Yor- 
ke, yra išgarsėję filmų sta
tytojai ir dalyvauja be lietu
viškos spaudos plačiai ir 
angliškoje, kai jų, kaip filmų 
statytojų vardas, laimėjus 
ir didžiąsias tarptautines 
premijas, yra garsus pasau
lyje-

Po labai gerai pasiseku
sių paskaitų Sydnėjaus Ope
ros Rūmuose, A. Meko var
das, jo filmai ir statymo 
originalumai, tapo žinomi ir 
populiarūs Australijoje. Da
bar australus ir mus lietu
vius sudomino busimasis jo 
statomas filmas apie šį kraš
tą, ką jis žada pradėti pra
džioje kitų metų.

**♦

Sydnėjaus jaunimui, ypa
tingai bestudijuojančiam ir 
jau studijas baigusiam, labai 
gražus pavyzdys yra pas 
mus jau antri metai begy
venanti gimnazijos mokyto
ja iš Los Angeles, Giedra 
Gustaitė. Ji ne tik Sydnė- 
juje, bet ir visoje Australi
joje pasižymėjo kaip didelė 
lietuviškos dainos žinovė ir 
mylėtoja. Kartu su Rasa Ži- 
žyte-Blanksjaar, jos pradėjo 
organizuoti lietuviškų dainų 
mylėtojų būrelį ir jos nori 
dainuoti ne tik dabartines, 
bet ir senoviškas mūsų liau
dies dainas. Joms į pagalbą 
atėjo ir mūsų profesionalas 
dainininkas Rūtenis.

***

Kaip anksčiau jau buvau 
minėjęs Australijoje lankė
si Amerikos lietuvis antro
pologas Jonas Jaciūnas, ku
ris, neseniai grįžo iš Afga
nistano į Ameriką. Paskuti
nėmis žiniomis, jis nori vi
siškai persikelti gyventi į 
Australiją, sostinės Canber- 
ros universitete įsigyti dok
toratą ir vėliau lektoriauti 
Melbourne.

Ilgojo savaitgalio metu, 
Adelaidės Vyties sportinin
kai buvo nuvykę draugiš
kom rungtynėms į Geelon- 
gą (apie 500 mylių) Pil
nai pripildytoje krepšinio sa
lėje, susitiko jaunučiai ir 
rungtynes laimėjo šeiminin
kai Geelongas, moterų rung
tynes laimėjo viešnios iš 
Adelaidės, vyrų rungtynes - 
Geelongas ir abiejų klubų 
rinktinių komanda laimėjo 
prieš Geelongo australus. 
Po visų įdomių varžybų va
kare Lietuvių Namuose įvy
ko puikus balius. Numatoma 
ir ateityje, nebojant didelių 
nuotolių, palaikyti tarpusa

vio artimus lietuviškus ry
šius.

**♦
Hobarto miesto bibliote

ka, gražiame Cleremont 
Village centre, suruošė įdo
mų ir gražų tarptautinės 
knygos koncertą. Be įdo
mios kitų tautybių progra
mos, dalyvavo ir nedidelė 
šio miesto iietuviškoji kolo
nija. Jaunųjų tautinių šo
kių grupė, akordeonu paly
dint R. Tarvydui, padaina
vo keletą lietuviškų dainų 
ir pašoko mūsų tautinių šo
kių, kas praėjo su dideliu 
pasisekimu.

***
Sydnejuje Tautos Fondo 

Atstovybė buvo surengusi 
Lietuvos laisvės kankinių 
prisiminmą, kuris įvyko baž
nyčios parapijos salėje. Po 
gedulingų pamaldų ir tai 
dienai pritaikinto klebono 
kun. P. Butkaus pamoks
lo, minėjimą sava paskaita 
pradėjo mūsų jaunimo veik
li atstovė Jūratė Reisgytė. 
Meniškoje programoje pasi
rodė su poezija O. Maskvy- 
tienė, A. Jūragis ir M. Sla
vėnienė, kai solo padaina
vo, pritariant gintarai, jau
nieji L. Savickaitė ir V. Pu
žas. Minėjimas buvo baigtas 
Tautos Himnu. Prieš minėji
mą Tautos Fondui buvo su
rinkta virš 200 dol.

***
Sydnejuje mūsų moterys 

moksle tikrai neatsilieka 
nuo savo kolegų vyrų. Ne
seniai mokslo laipsnius gavo 
Nijolė Švedaitė-Venclovie- 
nė, įsigydama Istorijos Ma
gistro laipsnį. Tik baigusi 
Canberros universitetą, Ni
jolė tuoj pat ištekėjo už 
mūsų žinomo chirurgijos 
specialisto ir šachmatų meis
terio dr. Irvio Venclovo. Ta
čiau tas ir vėliau padidėju
si šeima, nesutrukdė Nijolei 
ištesėti savo nusistatymą 
ir gauti šį mokslo laipsnį. 
Nijolė visą laiką buvo žino
ma kaip veikli studentė, 
skautė ir gera sportininkė, 
taip pat šokdama ir tauti
nių šokių grupėje.

Antroji sydnėjiškė Birutė 
Leverytė įsigijo su honorais 
Bakalauro laipsnį Humanita
riniuose moksluose. Nuo pat 
gimnazijos, iki universiteto 
baigimo Birutė moksle buvo 
viena iš pirmųjų, gaudama 
mokslo stipendijas. Be moks 
lo, ji buvo labai veikli 
universiteto gyvenime ir 
už suorganizavimą visų tau
tų studentų ‘corroboree’ - 
sutikimo, ji buvo apdova
nota ‘Walter Reid Book 
Prize’. Be australiško spor
to, kur ji tapo plaukimo 
čempijone, ji aktyviai daly
vavo ir lietuviškame krepši- 
nyje, žaisdama pirmenybė
se ir lietuvių sporto šven
tėse. Šiuo metu, nors ir pali
kusi tėvus Sydnejuje, ji per
sikėlė į Melbourną, ten dir
ba universitete, dėstydama 
geografiją ir laisvu laiku 
toliau studijuodama. Abie- 
joms mūsų filisterėms, šalia 
gražių sveikinimų, tenka pa
linkėti ir daug ateities lai
mės šeimoje, moksle ir vi
same mūsų lietuviškame 
gyvenime.

•«*
Adelaidės lietuviškasis 

jaunimas tikrai neatsilieka 
nuo savo vyresniųjų kolegų, 
kurie yra vieni iš veikliau
sių Australijoje. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo S-gos 
Adelaidės skyrius surengė 
lietuviškosios poezijos ir dai
nos vakarą, kur buvo skaity
ta ir deklamuota labai ori
ginalioje aplinkumoje net 
penkiolikos mūsų poetų kū
riniai. Tarp poezijos buvo 
įjungtas ir scenos vaizdelis, 
reklamuojantis daugiau mū
sų busimąjį III-jį Jaunimo 
Kongresą. Visą programą

SIMO KUDIRKOS
(Atkelta iš 1 psl.) 

jiems visiems mano labai 
labai gerus linkėjimus ir 
padėką už jų pagalbą.

Toks yra pirmojo pokal
bio telefonu dramatiškas 
tekstas, perspasakotas čia 
gana skubomis, arti pateik
to teksto. Aštuoni klausi
mai ir atsakymai Simo mo
tinai ir penki klausimai Si
mui ir jo atsakymai. Tuo 
tarpu mes nežinome Graži
nos Paegle sekančio pasi
kalbėjimo su Valstybės De
partamentu. Jai bekalbant 
su Simu ir šulskiene, be 
abejo, bus naujų trumpų, 
lakoniškų ir dramatizmo 
kupinų atsakymų.

Gražina Paegle jau anks
čiau turėjo pokalbių su Si
mo motina, kuri gyvena 
Grikabūdyje. Marijos šuls- 
kienės negali pasiekti lais
vojo užsienio žurnalistai, 
kurie reziduoja Maskvoje. 
Sovietinis sauvaliavimas ne
leido net JAV-bių konsulato 
pareigūnams nuvykti liepos 
mėnesyje į Griškabūdį. Val
stybės Departamentas tvir
tina, kad jis deda pastan
gas išaiškinti Simo likimą. 
Liepos 19 dieną Simui buvo 
suteiktą JAV pilietybė. Nuo 
tos datos jis yra JAV kon
sulato jurisdikcijoje. Staiga 
garsusis disidentas A. Sa
charovas paskelbė naujieną, 
kad Simas atvykęs Griška- 
būdin. Sovietinis pogrindis, 
tuo tarpu, yra tikras lais
vojo judėjimo stebuklas so
vietinio gyvenimo sąlygose. 
Prieš jo gaunamas informa
cijas nublanksta maskvinių 
korespondentų žinių gavimo 
greitumas. Apie iš kalini
mo paleistą JAV pilietį so
vietai nesiteikia pranešti 
JAV pasiuntinybei!

Gražinai Paegle bekalbant 
su šulskiene ir Simu, pasi
kalbėjimas buvo sovietų se
kamas ir sovietų operato
rius nukirto kontaktą Simo 
posakio viduryje!

Simo Kudirkos drama yra 
pasaulinio dydžio įvykis. 
Visas pasaulis buvo sukrės
tas. Pasaulinė spauda iškėlė 

atliko šio skyriaus nariai.

Paskutinį mėnesį visa 
Australijos spauda, dar ir 
dabar, mirga daugybe įvai
rių pasisakymų ir laiškų 
liečiančių Darbiečių vyriau
sybės pripažinimą Baltijos 
kraštų įjungimo į Sov. S- 
gą. Labai rimtame politi
nės apžvalgos savaitiniame 
žurnale The Bulletin, pasku
tiniame numeryje, vienas iš 
žymiausių sostinės politikų 
žurnalistų A. Reid, nagrinė
damas ministerio pirminin
ko G. Whitlam ir visos jo 
vyriausybės užsienio politi
ką, kuri paskutiniuoju metu 
labai smarkiai pasuko į kai
rę, rašo: "Ministeris pirmi
ninkas vis daugiau ir dau
giau apleidžia vietinius Aus
tralijos reikalus, juos per
leisdamas savo padėjėjui ra
dikaliam kairiajam dr. J. 
Cairns, pats išeidamas į 
tarptautines sferas. Neofi
cialiomis žiniomis, jo didžiau 
sias noras yra užimti Jung
tinių Tautų Generalinio Sek
retoriaus vietą, nes dabarti
nis sekretorius iš savo pa
reigų pasitraukia šių me
tų pabaigoje. Dėl to jis ir 
pripažino, jokios naudos Aus 
traiijai nedavusios, Baltijos 
kraštų įjungimą į Sov. S- 
gą de Jure. Šis jo pripažini
mas, kaip jis tikisi, labai 
daug jam padės, neužilgo 
busimojo jo vizito į Sov. 
S-gą metu įtikinti sovieti
nį bloką, kad jie jį remtų jo 
pastangose gauti šį svarbų 
tarptautinį postą Jungtinėse 
Tautose.

•••
įvykį kaip retai kada. Per 
tai ir Lietuvos pavergimo 
tragedija pulsavo spaudos 
puslapiuose. Atrodė, garsi 
Simo kalba teisme, yra įvy
kio apoteozė.

Įvykį įamžino savo kny
gose du lietuviai rašytojai 
(angliškai) ir vienas vokie
tis žurnalistas (vokiškai).

Simo drama parodė, kad 
turime daug nuostabių 
draugų: žurnalistų, visuo
menininkų, įstatymdavėjų 
amerikiečių. Turėjome jų 
daug kituose kontinentuo
se.

šis istorinis, dramatiškas 
pasikalbėjimas yra toks pir
mas Simo opopėjoje. Jis 
vertas ypatingo dėmesio. 
Tai dramos epilogo pradžia, 
kuri rodo, kad tiesa ir tei
sybė dar nepalaidoti žmo
nių širdyse.

MUMS RAŠO
GERB. REDAKTORIAU,

Norėčiau trumpai atsaky
ti į Rimo Daigūno š.m. rug- 
piųčio 23 d. (Dirva Nr. 63) 
pasirodžiusį straipsnį, kuris 
liečia mano dukrą Kristiną 
Audronę Drobavičiūtę - 
Mrs. Philip, kuri yra gimus 
Vilniuje 1941 m. ir gyveno 
Clevelande bet ne Kanado
je.

Dabar ištekėjusi už žy
maus astronomo A.G. Davis 
Philip. Dažnai su savo vyru 
tarnybos mokslo reikalais 
važinėja po įvairias pasaulio 
vietas. Prahos astronomų 
suvažiavime susitiko su Lie
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tuvos astronomu Streižiu. Bu- 
vū malonus susitikimas, nes 
mano duktė gimusi Vilniuje. 
Taigi 1973 m. pakvietė ap
lankyti Lietuvą ir parūpino 
abiems dokumentus.

Landžiojimo primetimas 
šiam sentimentaliam įvykiui 
nesiderina su paskelbtu Dir
voje Nr. 63 motyvu.

Jadvyga Drobavičienė 
Cleveland
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AKIRATIS PRO LABAI
SIAURĄ PLYŠĮ..

TURIME SUTIKTI SU NAUIOMIS EKONOMINIO
GYVENIMO SĄLYGOMIS 10HAS KAZLAUSKAS

'Akiračių’ gegužės mėn. 
(Nr. 5) smarkiai užsipuolė 
'Dirvų', esą ši advokatau
janti naciams, čia pat no
rėtume paklausti 'Akira
čius’, o ką jie, būtent, advo
katauja? 'Dirva' niekad ne
gynė jokio nusikaltėlio, jei 
jis tikrai kokį nusikaltimą 
padarė, ar jis būtų nacis ar 
komunistas. Tai ne 'Dirvos' 
reikalas. Tam yra policija, 
tam yra teismai.

Čia reikalas visai, kur ki
tur. Nusikaltėliais buvo pa
skelbti žmonės, kuriems 
įrodymų apie tariamus nu
sikaltimus dar tik ieškoma. 
Taip sakant, nusikaltėliais 
jau padaryti žmonės, ku
riems nežinia ar kada nors 
bus įrodytas koks nors nusi
kaltimas. O kas tada, jei jo
kio nusikaltimo nebus ras
ta? Ar nuplėšta garbė, ar 
sutrypta reputacija begalės 
būti atitaisyta? Kas ir ko
kiu būdu ją atitaisytų?

'Akiračiai' sako, kad ge
gužės 3 d. straipsnį apie ka
ro nusikaltėlių ieškojimą 
yra pasirašęs kažkoks as
muo 'bereikšmėmis raidė
mis’ (ab) .Nuo savęs norė
tume paklausti, ar yra 
'reikšmingų' ir 'bereikšmių' 
raidžių ? O 'Akiračių' straip
snis nepasirašytas iš viso: 
nė 'reikšmingomis', nė 'be
reikšmėmis' raidėmis.

Toliau akiratininkas sa
ko, kad 'Dirva' tame straip
snyje 'karo ir nacių nusi
kaltimus’ rašo kabutėse 
taip, 'kaip rašoma netikri, 
o tik tariami dalykai’. Tik
rai taip. Juk ir New Yorko 
Imigracijos ir Natūralizaci
jos įstaigos pareigūnas F. 
Chapman (dabar jis jau tos 
įstaigos viršininkas), anuo
met darydamas pranešimą 
spaudai, kaip vyksta 'nacių 
bendradarbių ir karo nusi
kaltėlių’ ieškojimas Ameri
koje, pareiškė, kad tai nėra 
tikras, jau įrodytas daly
kas, o tik ’allegations’, tik 
prielaidos, tik įtarimai, o 
tikrų įrodymų įstaigą dar 
ieško. Juk ir ’Akiračiams’ 
turėtų būti žinomi Ameri
kos įstatymai: kol nusikal
timas teismo nėra įrodytas, 
tol asmuo yra laikomas ne
kaltu. Matote, o čia išėjo vi
sai kitaip: įrodymų dar tik 
ieškoma (ir nežinia, ar jų 
bus surasta), o apskųstieji 
ašmens jau prikalti prie gė
dos stulpo kaip didžiausi 
nusikaltėliai.

Brendant į balą toliau, 
'Akiračiai' rašo, kad anas 
rumunų vyskupas kažkada 
priklausęs fašistų Geležinei 
gvardijai (pakartoja saki
nius, kad ir kiek iškreiptus, 
iš Dirvos). Tai jau blogai, 
ar ne? O jeigu anas asmuo 
tuomet būtų priklausęs ko
munistų partijai, tai šiuo 
metu jis būtų laikomas he
rojum ir jokie New Yorko 
dantistai prie jo nesikabi- 
nėtų.

Deja, 'Akiračiai' su savo 
informacijomis labai atsili
ko. Jei būtų nepaskubėję at- 
sikirtinėti 'Dirvai', būtij 
galėję paskaityti, kad ta 
pati New Yorko Imigr. ir 
Natur. įstaiga savo vėles
niame pranešime 'nusikaltė
lių' sąrašą iš 70 jau suma
žino iki 37 ir jį paskelbė 
pavardėmis. Nebūtų mums 
nei šilta, nei šalta, kas į tą 
sąrašą ten įtraukti, jei są
raše nebūtų paminėti ir ke
li lietuviai.

Argi 'Akiračiai' tvirtai 
mano, kad vok. okupacijos 
metu buvęs laikinosios vy
riausybės pirmininkas ir jo 
buvęs vidaus reikalų minis- 
teris tikrai yra 'nacių ben
dradarbiai ir karo nusikal
tėliai’, jei jiedu į tokį pur
viną sąrašą pateko? Kieno 
malone jie ten pateko, ma
nau, nė ’Akiračiams’ nėra 
paslaptis.

Ar ’Akiračiams’ būtų 
mieliau patikę, kad ir II 
karo okupacijos metu vo
kiečiai būtų pasielgę lygiai 
taip, kaip jie elgėsi Lietu
voje I Pas. karo metu? 'Aki
račių’ apžvalgininkas tuo 
metu dar bėgiojo be kelnai
čių arba iš viso jo dar ne
buvo šioje ’ašarų pakalnė
je’, tuo tarpu kai kiti pui
kiai atsimena, ką vokiečiai 
darė I Pas. karo metu. Vis
kas buvo vokiška: apskri
ties viršininkas vokietis, 
valsčiau viršaitis vokietis, 
nuovados viršininkas vokie
tis, mokytojas vokietis (jei 
kur kokia mokykla tuo me
tu dar buvo). Ir jie darė tai, 
kas jiems patiko: gyvento
jų valios nei sutikimo neat- 
siklausdami: ir paskutinę 
karvę išvedė, ir girnas iš 
gyventojų atėmė, kad nors 
slaptomis duonai grūdų ne
susimaltų . . .

Nors II-ji okupacija buvo 
irgi kieta, bet vistiek lais
vės turėjome kur kas dau
giau. Ėjo lietuviška spau
da, veikė mokyklos, kad ir 
po budria cenzūros akimi. 
Ir turėjome visus lietuviš
kus viršininkus: pradedant 
ministeriais (tada vadinta 
tarėjais), turėjome lietu
vius apskričių viršininkus, 
lietuvius viršaičius, lietu
vius policininkus, lietuvius 
mokytojus net ir lietuviš
kus Savisaugos dalinius. Jr 
jie, savo postuose sėdėdami, 
lietuviams ir lietuvių tautai 
labai daug padarė. Ar būtų 
geriau buvę, jei visus tuos 
postus būttj užėmę vokie
čiai?

Karo metu tarnavę vals
tybinėje įstaigoje puikiai 
atsimena, kaip nuolat gau
davo iš vokiečių okupacinių 
įstaigų paklausimų ir pasi
teiravimų apie asmenis. Jie 
suimdavo kokį jiems įtaria
mą asmenį, bet neturėjo pa
kankamai žinių apie jį. Tad 
klausdavo lietuvių valdinin-

šiandien Amerikos ūkis, 
turi 91.2 milijono darbo jė
gos, 4.9 mil. bedarbių, kas 
sudaro 5.4%, o 86.3 mili
jono yra dirbančiųjų, kurių 
atlyginimai yra aukščiausi 
JAV istorijoje.

Korporacijų uždarbiai ge
ri, kai kurios pagrindinės 
pramonės šakos, kaip plie
nas, popierius operuoja virš 
85% turimo gamybos pajė
gumo, investavimas į gamy
bos priemones yra teigia
mame aukštyje, o ūkinis 
apsnūdimas jau tęsiasi nuo 
praeito rudens su neaiškia 
ateitimi.

1. Infliacija viešpatauja, 
šių metų vidurkis gali per- kad kibirkštys nepasiektų 
šokti 10%.

2. Nuošimčiai už paskolas 
yra rekordiniame lygyje.

3. Namų statybos krizė 
veda į katastrofą, 1973 m. 
buvo pastatyta 2 milijonai 
namų, šiais metais gal 1.5 
mil., pagerėjimas sunkiai 
prasimato artimoje ateity
je. Statybininkai kovoja su 
gyvybe kaip išvengti ban
kroto, pirmoje šių metų pu
sėje 900 statybos bendrovių 
bankrutavo, palyginus su 
700 praeitais metais.

4. Akcija birža šaukte 
šaukiasi pagalbos, bent mo-

kų; duokite apie šį asmenį 
turimas žinias. Ir lietuviai 
surinkdavo tas žinias: žmo
gus buvo padorus ūkinin
kas, buvęs šaulys, sąžinin
gai atlikdavo jam uždėtas 
pareigas, jokioje priešvals
tybinėje veikloje nedalyva
vo (priešvalstybine veikla 
buvo suprantama daugiau
sia komunistinė veikla). Ir 
beveik visais tokiais atžvil
giais vokiečių suimtieji as
menys būdavo paleidžiami 
arba nubaudžiami kokia 
maža bauda. Vokiečiai duo
damomis žiniomis visad pa
sitikėjo. Įsivaizduokite, kas 
būtų buvę, jei tokiose vie
tose būtų sėdėję patys vo
kiečiai, ne lietuviai?

O dabar šie visi žmonės 
puolami kaip 'nacių bendra
darbiai’, pravardžiuojami 
kaip didžiausi ’karo nusikal
tėliai’, kalami prie gėdos 
stulpo, ir kodėl?

'Akiračiai’ mini Pirčiu- 
pius. Tokių nusikaltimų ne
teisiname. Tačiau, jei 'Aki
račių’ apžvalgininkas nori 
būti objektyvus ir padorus 
lietuvis patriotas ir jei jis 
nori kuo nors pasitarnauti 
lietuvių tautai, siūlytume, 
kad jis pasižvalgytų, ar 
'kaimynas šalia tavo durų’ 
(kaip tai rašė New Yorko 
’Daily News’) nėra vienas 
tokių, kuris dalyvavo Rai
nių miškelio žudynėse, Pa
nevėžyje, Zarasuose, Pra
vieniškėse ir kitur. Ir kas 
ten tokie buvo, kur išžudė 
tūkstančius nekaltų žmonių 
Černevėje prie Minsko ir ki
tur? 

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.

ralinės paramos, eilinio in
vestuotojo pasitikėjimas 
yra kritęs, o korporacijos 
stebisi ir ieško * atsakymo, 
kodėl jų akcijų kainos to
kios žemos.

5. Pokarini jaunoji karta, 
atėjusi į įmones, gamybos

• našumu ir
nepasižymi, 
mas atliktu 
savybė.

6. Vartotojų skeptiškas 
žiūrėjimas į ateitį jau krau
na pamažu sandėliuose pre
kes, inventoriai auga.

7. Kritimas kelių Europos 
bankų nervina, nes yra de
gantieji krūmai ir baisu, 

produktingumo 
pasididžiavi- 

darbu nėra jos

sauso Amerikos finansinio 
miško, juk kai trečdalis 
Amerikos bankų uždarė du
ris 1930-1933, pradžia buvo 
Europoje, Austrijoje.

8. Arabų kraštų milžiniš
kos pajamos už alyvos pro
duktus grasina tarptautinei 
pinigų rinkai.

Šių faktorių aky vaizdo j e 
pažvelkime į ateitį, ką ji 
žada? Turime naują.prezi
dentą, jo asmenybė ir eko
nominė politika yra svarbi 
sprendžiant dabartines pro
blemas. Skaitėme ir skaito
me labai palankius G. Fordo 
įvertinimus, Clevelando 
”Plain Dealer” pavadino 
’Biggest man on the na- 
tional scene”, deja, sekan
tieji punktai suranda kele
tą tamsesnių ir nepalankių 
atspalvių.

1. Per greitas posūkis iš 
konservatoriaus Fordo j li
beralesnes pažiūras asmenį. 
Juk jis atstovavo kalvinistų 
ir olandų tradicijomis domi
nuojama Grand Rapids, kur 
religinė ir konservatyvi 
respublikonų linija buvo 
kelrodis, o vos spėjęs atsi
sėsti į prezidento kėdę pra
dėjo skelbti amnestiją, per 
greitas susitikimas su Black 
Caucus ir Betto Abzug, žur
nalisto K. Phillips žodžiais 
”his extraordinary court- 
ship of the New York-Wa- 
shington media” yra stai
gūs priešingumai jo anks
čiau vestai respublikonų li
nijai, o pusryčių ir miega- 
mamųjų kambarių reikahj 
diskutavimas su žurnalis
tais yra pažymiai, kad krei
piamas dėmesys ir populia
rumo ieškoma ne esminiuo
se ir visą tautą liečiančiuo
se reikaluose.

2. Per greitas noras tapti 
unijų draugu bus sunku 
realizuoti, nes Meany jau 
pasakė ”we would be com- 
pelled to Strike” if Ford 
establishes wage-price guid- 
dines. Kiti unijų vadai pa
reiškė ”workers need more 
money to catch up with liv- 
ing costs and they mean to 
get it”.

3. Nuo rugpiūčio mėn. 9 
d., 1974 m. kai G. Fordas 
tapo prezidentu, akcijų bir-

ža nukrito daugiau,
100 taškų, kas reiškia, kad seniai tapo Baltųjų Rūmų 
Wall Street įvertino prezi- ekonominiu patarėju, yra 
dentą ne kaip Lincolną, ne nuomonės, kad sekantieji 3 
Fordo modelį T, o tik Edsel! ketvirčiai atneš blogesnius 

4. Ekonominiame gyveni- davinius, ir bedarbių skai- 
me Fordas nesiims radika
lių ir greitesnių priemonių 
kovoje su infliacija, jo poli
tika bus atsargi ir lėtai pro
gresuojanti, nes 1976 metai 
nėra toli. Pradžioje bazuosis 
daugiau psichologija, norė
damas sukurti naują atmos
ferą sergančiam ūkiui, pa
rodant vienur kitur mažas 
reformas, kurios gal net ak
cijų biržą įtikins, kad šis 
tas yra daroma.

Prezidento iniciatyva rug
sėjo mėnesio 27-28 d. įvyks
ta ūkinė konferencija, ku
rios dalyvių skaičius bus 
apie 700 atstovai iš visų sri
čių: biznio, bankų, unijų, 
universitetų, valdžios.

Rugsėjo mėn. 4 d. Wall 
Street Journal rašo: ”One 
thing is certain about Pres- 
ident Ford’s anti-inflation 
”summit”. It will be a step 
forward — if it is not a step 
backward!

Liberalai sutinka su ma
žesnėmis socialinėmis re
formomis, jei Pentagono 
pasitenkina žemesniu biu
džetu, gamintojų sutinka 
mažinti prekių kainų kili
mą, jei darbo unijos tenki
nasi kuklesniais algų reika
lavimais, skamba gražiai, 
bet imkime kitą medalio 
pusę.

Pramoninkai gauna pa
lengvinimą mokesčių srity
je, darbininkų atstovai irgi 
nori ką nors gauti, pensinin
kai tikisi aukštesnių pensi
jų, miestai prašo daugiau 
federaliųės finansinės para
mos, vėl turime nauja ban
gą, — Fordo administracija 
išeina pralaimėtoja.

Atrodo, kad konferencija 
irgi atneš tam tikrų teigia
mų rezultatų.

Supažindinimas dalyvių 
ir Amerikos visuomenės su 
ūkinėmis ligomis, kaip sun
ku yra jas paguldyti, reikia 
visų bendro pasiaukojimo.

Bus patirtos, kurios ne
populiarios priemonės, bet 
efektingos yra nors dalies 
dalyvių toleruojamos, o ne
naudoti vaistų, kurių 
baidosi.

Prezidentas parodys 
dedamas pastangas ir
pagerinti komplikuotą ir 
sunkią ūkinę padėtį.

Ankstyvesnės teorijos ir 
galvojimai, kad ūkinė stag- 
nazija sumažina paklausą 
ir stabilizuoja kainas yra 
abejotinos vertės dabarčiai, 
o teorija, kad infliacija ga
lima sustabdyti suvaržant 
kreditus jr sumažinus val
džios išlaidas pasirodė nėra 
atsakymas dabartinei situ
acijai.

Ne veltui Kalifornijos 
universiteto profesorius R. 
Gordon sako ”Find me an

visi

savo 
norą

economist who can explain 
the causes of the eurrent 
surge of inflation and eure 
it without massive unem- 
ployment, and I’d likę to 
meet him”.

negu Alan Greespan, kuris ne-

čius pasieks 6.5% antraja
me 1975 metų ketvirtyje. 
Buvęs prezidento L. John- 
son ūkio patarėjas O. Eck- 
stein sako, kad "The Amer
ican economy stands in dan- 
ger of the worst recession 
of the postwar period”.

Viešosios opinijos tyrinė
tojas L. Harris teigia, kad 
65% amerikiečių yra įsiti
kinę, kad esame ūkinio 
atoslūgio periode ir iš jų' 
56% galvoja, kad dabartinė 
padėtis tęsis vienerius me
tus.

Išvada: praėjo 6% pasko
lų ir 4% infliacijos laikai, 
turime sutikti su naujomis 
ekonominio gyvenimo sąly
gomis, kurios yra ”more 
complicated than we econo- 
mists thought” sako Prin- 
ceton’o ekonomistas J. Lit- 
vack, ir kurios stato naujus 
reikalavimus pavieniam as
meniui, didelis bendrovės 
atstovui ir prezidentui. Vi
sų / jungtinės pastangos, 
veikmai ir sprendimai turės 
lemiamos reikšmės švieses
nei ar tamsesnei ūkio eigai 
— būnant mažesniu opti
mistu, ateitis bus tikresnė.

LIETUVIAI IRKLUOTO
JAI ŠVEICARIJOJE

Nuo š. m. rugpiūčio 28 
iki rugsėjo 8 d. Luzerno 
mieste vyko pasaulinės irk
luotojų rungtynės, kuriose 
dalyvavo ir lietuviai iš so
vietinės Lietuvos. Pirmą 
kartą buvo surengtos ir mo
terų rungtynės.

Keturvietės su vairinin
ke valties komandą sudarė 
Vilniaus irkluotojos Albina 
Rustelytė, Regina Baltuty
tė, Palmutė Gansiniauskai- 
tė, Jūratė Narvidaitė ir 
Klavdija Koženkova (Vil
niuje gimusi ir augusi ru
sė) . Pasiekusios finalinių 
kvalifikacijų, irkluotojos 
betgi medalio nelaimėjo, 
nes pateko į penktą vietą. 
Tuo tarpu vienviečių valčių 
rungtynėse vilnietė Geno
vaitė Ramoškienė laimėjo 
antrą vietą ir nusipelnė si
dabro medalį.

Vyrų rungtynės prasidė
jo rugsėjo 4 d. ir truko iki 
rugsėjo 8 d. Dvivietės val
ties irkluotojas kaunietis 
Vytautas Butkus, kartu su 
vienu rusu.

Pažymėtina, kad šių tarp
tautinių rungtynių net du 
teisėjai lietuviai: Zigmas 
Jukna (Vilniaus irklavimo 
mokyklos direktorius) ir 
Jonas Jankauskas (Vilniaus 
universiteto vyr. dėstyto
jas). Kartu su rungtynių 
dalyviais atvyko keli Vil
niaus irklavimo sporto vei
kėjai lietuviai.
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Argentinos lietuviai atsisveikino su Dambravais
Dr. Vytautas Dambrava 

1971 m. buvo paskirtas 
aukštom pareigom JAV am
basadoje Argentinoje. At
vykęs rugsėjo 13 d. tuoj 
pirmąjį sekmadienį atsilan
kė į lietuvių parapijos baž
nyčią susipažinti su lietu
viais. Trumpu laiku įsijungė 
į lietuviškas organizacijas, 
parodydamas didelį nuošir
dumą ir patriotiškumą. Su 
juo kartu atvyko žmona 
Dulskytė-Dambravienė ir 
vyresnysis sūnus Gintaras. 
Kiti trys sūnūs liko studi
juoti Amerikoje.

Dr. Vytautas Dambrava, 
ponia Aldona ir sūnus Ginta
ras įsijungė į Argentinos 
lietuvių kolonijos veiklą, pa
laikė glaudžius ryšius su lie
tuvių parapija, Susivien. 
Liet. Argentinoje, Liet. 
Centru ir kitomis patriotiš
komis lietuvių organizacijo
mis. Skaitė daug paskaitų 
per Vasario 16 Dienos minė
jimus ir kitas šventes, rėmė 
spaudą kelis kartus būda

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR

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

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
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Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs 
būsite dėkingas mums.
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240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

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

CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 East 185th Street. 48G-1836 
DĘTROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354'7608 
HAMTRAMCK, Mich.-48212, 11415 Jos. Campau-Av., 365-6350 
HANSAS CIT Y, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE,

788-2545
NEW BRITAIN. Conn. 06052, 97 Shuttle Meadovv, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,__________749-3033
PITTSBURGH, ,Pa. 15222,'3-46 Third Avenue, GR 1-3712 
"ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y, 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place, N.E. Tel. 363-5556 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 iLiberty Street L Y 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,

609-696-9796

mas Laiko garbės leidėju. 
Vieną Laiko numerį specia
liai skyrė jaunimui. Lietu
vos pavergimą gerai pažino, 
nes tėvas ir kiti, tai Sibiro 
kankiniai. Mirtis išskyrė 
juos amžinai. Savo paskai
tose įrodydavo okupanto 
žiaurumus, ragino išlikti lie
tuviais ir nenustoti vilties 
Lietuvos laisvei. Retas as
muo, kuris būdamas JAV 
aukštose pareigose taip my
lėtų, neišsižadėtų savo gim
tojo krašto.

Taip bendradarbiaujant 
gavome liūdną žinią, kad dr. 
V. Dambrava JAV vyriau
sybės parėdymu perkelia
mas aukštom pareigom į 
Venezuelą-Carracas. Tai di
delis smūgis Argentinos lie
tuvių kolonijai. Nustojome 
veiklaus, nuoširdaus lietu
vio patrioto. Su liūdesiu vi
sos organizacijos ir pavie
niai asmenys rengė atsisvei
kinimus. Pirmiausiai Susiv. 
Liet. Argentinoje surengė 
atsisveikinimą savo narių 

tarpe. Apart gražių sveiki
nimo žodžių buvo įteikta 
lentelė su atsisveikinimo 
gražiu įrašu. 0 liepos 7 d. 
buvo gražus atsisveikinimas 
Bronės ir Juozo Šiušių na
muose.

Liepos 14 d. ALOS Tary
ba parapijos salėje surengė 
specialų atsisveikinimą. Mi
šios 11 vai. parapj. bažny
čioje. Po mišių parapijos pa
talpose buvo atidaryta jau
nimo biblioteka. Didelės 
vertės knygų skaičių pado
vanojo Dr. V.A. Dambra
vai lietuvių jaunimui skai
tyti. Bibliotekos vardas duo
tas Vytautas, Aldona Damb
ravai. Atidaryme kalbėjo 
ALOST pirm. A. Mičiudas 
latvių atstovas V. Gusts, 
pažadėdamas padovanoti mi 
nėtai bibliotekai latviškų 
knygų. Pats aukotojas labai 
gražiai ir jaudinančiai kal
bėjo.

Po bibliotekos atidarymo 
visi suėjo į liet, parap. sa
lę pietums. Dalyvių susida
rė virš 200. L. Stankevi
čius atidarė atsisveikinimo 
šventę ir jai vadovavo. At
sisveikinimų žodžius tarė: 
ALOST pirm. A. Mičiu
das, parapijos vardu kun. 
J. Petraitis, SLA - R. Sta
lioraitis. Liet. Centro vice
pirm. inž. J. Gaidamauskas. 
Šv. Cecilijos choro P. Gu- 
delevičius. Senelių Židinio J. 
Cikštas. Jaunimo N. Zavic- 
kaitė. Dr. V.A. Dambravų 
sūnus tarė atsisveikinimo 
žodį su Argentinos lietuvių 
jaunimu. Latvių atstovas 
Gusts įteikė Latvijos vė
liavą. Lenkų Kultūros drau
gijos pirm, ir Glos Polski 
redaktorius Zaviša įteikė 
poniai Aldonai gėlių puokš
tę. Pakviestas kalbėjo Juo
zas Šiušis, kuris yra išlei
dęs savo poezijos ‘Ilgesio 
Giesmės’ iš jų viena skir
ta Aldonos Dambravienės 
garbei, prašydamas ją per
skaityti. J. Macaitytė per
skaitė skirtą eilėraštį dr. V. 
Dambravai. Buvo ir kitų 
dar draugijų sveikinimai: 
Mindaugo iš Beriso, biruti- 
ninkių ir kitų. Išklausęs 
jautrių, gražių sveikinimų 
dr. V. Dambrava susijau
dinęs dėkojo ALOST už 
suruoštas išleistuves tarda
mas: - Aš atsiskiriu nuo 
jūsų. Bus malonus visad, 
man prisiminimas. Tai ge
riausiai būti nepamirštam. 
Visad prisiminsiu Argenti
nos lietuvių kolonijos lietu
vius ir tas prisiminmas ma
no širdį ir jausmus slėgs, 
kad esu atskirtas nuo jūsų.

Protarpiais sveikinimų M- 
Ząvickienė sudainavo gra
žių dainelių, akompanuojant 
jos dukrelei N. Zavickaitei.

Atsiskyrimas su dr. Vy
tauto ir Aldona Dambra
vais - liūdnas. Netekome 
asmens kuris myli brolį, se
sę, tėvynę Lietuvą ir au
kojasi jos laisvei.

J. Šiušis

Žvelgiant į LB ateitį ir būsimą 
veiksnių konferenciją

JUOZAS BUBELIS
Šiandieną stovime ties 

tikrai vertu rimto dėmesio 
LB stiprinimo reikalu. Ji yra 
lyg tas laivas plaukiojan
tis šėlstančioje svetimybių 
jūroje. Todėl labai svarbu, 
kad LB, ta mūsų tautinė 
šeima būty pakankamai 
vieninga, solidari ir remtųsi 
broliškos meilės ryšiais. Ir 
tik ant tokių pagrindų pa
statyta bendruomenė pajė
gia sėkmingai spręsti savo 
didžiuosius uždavinius, siek
ti Lietuvių Chartoje nusa
kytų tikslų ir išsilaikyki ne
pabirusi.

Betgi bėgąs laikas daug 
ką keičia, kartu keičiamės 
ir mes patys. Po 30 mūsų 
išeiviško gyvenimo metų 
mūsų tautinė vienybė ėmė 
luošėti, lietuvybė tolydžio 
silpti.

Štai didžiausioji JAV lie
tuvių kolonija Chicagoje su
skilo į dvi Lietuvių Bend
ruomenes. Tai labai liūdnas 
reiškinys. Kodėl gi taip at
sitiko? Vyriausia priežastis 
-- kai kurių LB darbuotojų 
maištinga prigimtis, nesilai
kymas ir net laužymas pa
grindinių LB principų. Pa
mirštama, kad Lietuvių 
Bendruomenė yra visų lietu
vių jungtis tautinei gyvybei 
išlaikyti, kad organizuota 
bendruomenė savo veikla 
siekia lietuvius jungti, o ne 
juos skirstyti, kad ji turi 
visokeriopą veiklą koordi
nuoti, skatinti, o ne slopin
ti, kad visas darbas turi 
būti derinamas, tvarkomas, 
o ne skaldomas. Kas to ne
paiso tas tarnauja tik savo 
kreivai ambicijai, o ne pa
čiam bendruomeniniam rei
kalui.

Ambicingi žmonės mėgsta 
ir pašūkauti ir pasirekla
muoti. Tai dar būtų pusė bė
dos. Svarbu, kad, dirbama. 
Bet nepakanka norėti, mo
kėti ir sugebėti dirbti, rei
kia mokėti ir sugyventi. Šis 
principas labai svarbu kolek
tyviniame darbe. Reikia tu
rėti galvoje, kad mūsų lie
tuviškoji visuomenė nėra 
vienalytė, kad ji yra išsi
skirsčiusi į įvairias ideolo
gines organizacijas, politi
nes sroves ir k. Gerai sa
koma: ne visos kojos lenda į 
vieną kurpę. Tad LB darbuo 
tojai turėtų būti lankstūs, 
pakantūs ir gana apdairūs, 
jei norima paveikiau dirbti 
mūsų tautinį bendruomeni
nį darbą.

Šiandieną LB panūdo dau
giau mestis į Lietuvos laisvi
nimo, atseit, politinį darbą, 
kurį jau eilę metų dirba ki
ti mūsų veiksniai. Kryžiuo
jantis tiems darbams, kilo 
mūsų visuomenėje erzelio, 
nesutarimo, imta šalintis 
nuo bendros veiklos rėmi
mo, nuo aukos davimo. Ta 
negerovė atšaldė mūsų jau
niausios kartos entuziazmą 
darbui. Jaunimas, išskyrus 
būrį idealistų, kuriems tė
vai sugebėjo įžiebti lietuvy
bės dvasią, pasidarė abejin
gas lietuvių tautiniam dar
bui, kaip ir paveikiau socia
liniam, tautiniam bei kultū
riniam meniškų apraiškų 
puoselėjimui ir jų ugdymui.

Tiesa, jaunimas tam tik
rais atvejais subruzda, pra
siveržia jų entuziazmas, bet 
tik tam kartui. Ir taip jauni
mas dingsta svetimoje jūro
je. Jaunimas, nesekdamas 
gražiais vyresniųjų pavyz
džiais, nutolsta nuo gyvybi
nių lietuvių tautinių reikalų 
išeivijoje. Tai padarinys jų 
asmenybės supilkėjimo, vei
kiamo gyvenimo aplinkos ir 
net svetimų idėjų indoktri- 
nacijos mokyklose.

Esame išvakarėse šį rude
nį planuojamos laisvinimo 

veiksnių konferencijos, ku
rioje, kiek girdėti, bus ryž
tamasi pasukti į pilnutinę 
lietuviškų jėgų konsolidaci
ją. Nors išeivija ir nėra per 
daug paklusni savo ‘valdžiai’ 
bet jei bus pasiekta konkre
taus sutarimo, veiksnių kon
ferencija turės didesnės ar 
mažesnės reikšmės artimes
nei ar tolimesnei ateičiai. 
Tad suprantama, kad jau da
bar mūsų visuomenėje atsi
randa asmenų svarstančių, 
ko iš tos konferencijos lauk
tina. Žinoma, tais klausimais 
esama ir nemažo nuomonių 
skirtumo. Vieni tikisi, kad 
šio susibėgimo metu bus 
parodytas visos mūsų išei- 
-vijos tautinis potencialas, 
pademonstruotas mūsų vie
ningumas. Kitur taria, kad 
konferencija pašalins ar 
bent sušvelnins visuomenė
je vykstantį skilimą. Užsi- 
girsta ir pesimistinių gaidų, 
kur suabejojama tos konfe
rencijos pajėgumu pasiekti 
kokių nors konkretesnių ir 
reikšmingesnių rezultatų.

Pesimistų tarpe gausu 
žmonių, kurie nėra paten
kinti LB ‘politikavimu’ ir kul 
tūrinio gyvenimo sričių ap
leidimu. Kaip ten bebūtų su 
tais optimistiškais ar pesi

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:

7’4% — 4 metų su $10,000, minimum. 
634% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6-*/į % — 1 metų su $1,000, minimum.

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Eąiial Opportunity Lender
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Juozas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mašinoms vieta

6815 SO. HESTERN A VE., CHICAGO, ILL

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

mistiškais balsais, tokios 
konferencijos išvakarėse 
drįstame pabrėžti, kad nepa
kanka aukščiausiųjų mūsų 
išeivijos veiksnių ‘-deklaravi
mų’, jei jie nepavirs kon
krečios veiklos gairėmis. 
Juk, rodos, mes jau nuo pat 
nepriklausomybės laikų nuo
lat deklaruojame vienybės 
reikalingumą, o iki šiol vis 
dar tarp savęs draskomės, 
deklaruojame lietuvybės iš
laikymo būtinumą, o patys 
nutautėjame, deklaruojame 
aukos dvasią, o tik savo ger
būviu rūpinamės, deklaruo
jame laisvės kovą ligi galuti
no laimėjimo, o patys toje 
kovoje vengiame jungtis ir 
dalyvauti.

Todėl susirenkančiai 
veiksnių konferencijai linkė
tina kiek galint mažiau dek
laracinių, skambių žodžių 
pareiškimų, bet tikslaus dar
bo pasiskirstymo, atliktinų 
darbų plano ne tiktai šiai 
dienai, bet ir tolimesnei atei
čiai. O kas bus konferenci
joj sutarta, turi būti ir įgy
vendinta. Turint problemą 
mūsų turimas tautines jėgas 
telkiant, ieškokime didesnės 
vienybės tarpusavio santy
kiuose, savo tiksluose ir tęs
kime kovą ligi lemtingos 
pabaigos - savo krašto lais
vės.

TOOL & DIE MAKERS — Experi- 
enced. Permanent positions. I I paid 
holidays, vacation, health and acci
dent insurance, company paid re- 
tirement plan plūs other benefits. 
Apply Progresą Lighting, Erie Avė. 
& ”G” St., Phila., Pa. between 9 AM 
and 12 Noon. CU 9-1200.

An Equal Opportunity Employer
(66-68)
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SUSITIKIMAS SU RUSU EGZILĖS 
RAŠYTOJU B. FILIPOVU

UPANIŠADOS
Česlovas 6ed6*ud*s

Pateikiame rusų egzilinio 
rašytojo Boriso Filipovo 
apysakų ‘Širma’. Apysaka 
vaizduoja iki natūralizmo 
kartumo tarybinę buitį. Čia 
nėra Sovįetų Sąjungoje pri
valomo socialistinio realiz
mo vaizdavimo metodo, to
dėl buitis nutvieksta tiesos, 
atvirumo ir skausmo švie
žumu. Tokių veikalų nega
lima kurti socialistinio realiz 

'mo krašte, bet tokie veika
lai gimsta kūrybinės lais
vės sąlygose. Padėtis visiš
kai identiška su lietuvių 
kūrybiniu pasauliu: čia rašo
me be prievaizdavimo, tė
vynėje rašoma kitaip.

‘Širma’ įdomi kaip artistiš
kas poslinkis buities fone 
atskleisti daugiaspalvę žmo
gaus prigimtį. Buitis talkina, 
gyvenimo specifika aštrina, 
privesti problemas iki briau
nos, nors visi personažai 
sugeba sugyventi su juos 
supančio gyvenimo sąlygo
mis. Tykusis sarkazmas pa
dėčiai perauga į nusismer- 
kimo fatališkumą. Noveliš- 
kumo elementas atžymi siu
žeto bėgsmą.

'Širma’ supažindina mus 
su rusų užrubežinės literatū
ros principingumu, jos pas
tangomis nenutolti į abs- 
traktizmą, į estetizmą. B. 
Filipovas atstovauja ryšį su 
gyvenimu. Jis turi stiprų 
braižą, taupų ir kartu la
bai stambų žodį. Ši trumpu
tė apysaka yra tikras ‘tran- 
che de vie’, gyvenimo nuo
plova, saikingo neo natūra
lizmo piešinys.

Vienas ‘Širmos’ persona
žas pareiškia’; "taip gyventi 
negalima”. Jis neatsakė, 
kaip gyventi įmanoma. ‘Šir
mos’ pasaulyje miražų nėra. 
Apie optimizmą ten nieko 
nežinoma. Buitis galinges
nė už miražus, kurių to rea
laus vargo herojai nė ne
nujaučia. Tai grupė asmenų, 
tikri savo aplinkos vaikai, 
kurie niekad neturėjo nuo
vokos apie kažin ką skirtin
ga nuo juos žudančios ap
linkos. Toks yra bendras 
veikalo koloritas. Autorius 
artistiškai sudeda tas šu-

JURGIS GLIAUDĄ

kės, padaręs indą, kuriame 
sutelpa gyvenimo tiesa. 
Jis atskleidžia personažus 
tiktai užuominomis, retais 
jų posakiais, o jie sustoja 
prieš mus gyvi, ryškūs, in
dividualūs, visi vargų suluo
šinti. Keliolikos puslapių kū
rinyje dunda tvirtinimas: 
buitis valdo žmones, for
muoja jų psichę, jų moralę. 
Tuo ši, išviršinė buitinė apy
saka iškyla iš siužetinių rė
mų , tampa ekskursu į 
psichės studijas. Tai antido- 
tum socialistinio realizmo 
metodui, įsiveržimas į veriz- 
mą (verism), kuris kultivuo
ja realybę be glamorizaci- 
jos.

B. Filipovas yra itin gau
sus savo veikalais rašyto
jas: prozininkas ir subtilus 
poetas. Ši apysaka negali 
reprezentuoti jo veido. Ją 
paėmėm kaip pavyzdį, kur 
susikryžiuoja vaizdavimo 
metodai, turėdami identiš
kus siužetus. Kas seka mū-

t EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ !
Išvyksta LAPKRIČIO 22 dieną — grįžta į

I
 Išvyksta LAPKRIČIO 22 dieną -

LAPKRIČIO 30 dieną.

KAINA TIK $649.00
Paskutinė šių metų grupė išvyksta f 
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t

KAINA $829.00
Jungtis prie ekskursijų galima 
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Dirvos nr. 58 paskaičiau 
teigiamų ir neigiamų nuo
monių apie baltų-sanskrito 
kalbų ir kultūrų santykį, 
kurios ir mane tiesioginiai 
ir netiesioginiai liečia. To
dėl, vargais negalais ati
trukdamas nuo savo antro
sios knygos, kuri parodys 
250 metų mūsų valstybės 
raidos tarpą nuo Kijevo 
krikšto ligi Mindaugo, pa

sų tarybinę literatūrą ran
da toj raštijoje savotišką 
monotoniją, kurią įveisia tas 
pat rašymo metodas.

Amerikinio universiteto 
profesorius, vadovavęs rusų 
pogrindžio autorių leidyklai 
Paryžiuje, B. Filipovas gerai 
pažįsta ir lietuvių egzilinę 
literatūrą. Mūsų literatūros 
vertimai anglų kalbon atke
lia vartus į tą pažinimą. 
Autorius buvo arti suėjęs 
su mūsų literatais. Jis ge
rai jaučia bendrines išeiviš- 
kas mūsų problemas, ku
rios identiškos visoms išei- 
viškoms visuomenėms. 

teiksiu čia ir savo pareiški
mų apie sanskritą, pagal se
nai nustatytą maksimą “au- 
diatur et altera pars” - 
išklausykite ir kitą pusę (už- 
metinėdami).

Ypač man krito į akį 
keistokas teigimas, jog "mes 
kažin kodėl taip vulgariai 
savinamės Indijos kultūrą”. 
Čia tad bandoma mums 
įpiršti išvadą, jog elgiasi 
išmintingiau tie, kurie sofis- 
tikuotai tą faktą stengiasi 
nuslėpti. Deja! Organizuoti 
milžinišką tylos sąmokslą 
dėl to, jog BANGA iden
tiškas žodis, paraidžiui, pas 
mus ir sanskrite, ir kas svar
biausia, jokioj kitoj kalboj 
nerandamas, tai gana be
tikslis, beviltiškas užmojis, 
nes tokių žodžių tūkstančiai, 
o jie visi oficialiuose, nelie
tuvių mokslininkų sudary
tuose žodynuose randami.

Tokį kichotišką žygį prieš 
nenugalimus, vis tebestovin
čius ir tebemalančius san- 
skrito-baltų malūnus atlikęs, 
ko sulauks toksai Don kami- 
kazė? Skaitytojas tik ironiš
kai šyptelės, pagalvojęs: ar
gi tasai žmogelis toks nai
vus ir mažai išsilavinęs, ar 
jis tik tokį nuduoda, o jei 
taip, kokia gi jam iš to nau
da?

Bet nauda, didžiulė nauda 
matomai yra, nes nutylėto- 
jų armijos vis tebepuola 
tuos seniai moksliškai nusta
tytus faktus, nors nei viena 
toks karžygis nedrįs mums 
viešai paaiškinti tos poliši- 
nėlio paslapties - jo aklo fa
natizmo atakuojant savo 
tautą, kultūrą ir praeitį.

A larčik prosto otkryval- 
sia (rusicizmų mėgėjams, jų 
patarlė: o dėžutė paprastai 
atsidarė - be jokių paslap
čių). Taigi: Galileo Galilei 
bandytas nutylėti, užsmaug
ti visos Europos tūkstančių 
pozicijos ‘mokslininkų’. Dar
vinas -idem. Dr. Leakey 
idem. Galėčiau tęsti tų moks 
lo didvyrių-kankinių sąrašą 
be galo.

Ko gi pasiekė tie apsi
karstę ordinais, įsitaisę aukš 
tuose pozicijos sostuose tie
sos slopintojai? - Zero. Nul- 
la, nulla. Mat yra toks gam

tos nesulaužomas dėsnis, 
kad jei vienui vienas tikras 
mokslininkas pasaulyje pir
masis pareiškia, jog du ir du 
keturi, o milijonai šaukia: 
ne, ne, ne, nulinčiuoti jį, tai 
to vienintelio dvasia visad 
pasirodo stipresne už prie
vartą ir asmeniškus išskai
čiavimus.

Tą siaubingą dvasios prie
vartavimą meistriškai, krau- 
juje pamirkyta plunksna 
aprašė Nobelio premijos lai
mėtojas Solženicinas, iki pat 
paskutinio apsaugos skudu
ro atplėšto sargų minus 40C 
temperatūroje, iki to nai
vaus jūrų kapitono, įkalinto 
per niek, kuris vis tiek įsi
tikinęs galvojo, kad pasau
lyje yra teisės įstatymai. 
Bet tie visi kankiniai nepa
sidavė! Paskaitykite, jei 
turėsite laiko, Nobelio pre
mijos autorių, būtinai paskai 
tykite, jis pakartotinai mini 
ir mūsų lietuvių kankinius 
Lubiankoje, Butyrkoje, ir ki
tose ‘kurortuose’.

Solženicinas, vienui vie
nas, garbingai kovojo prieš 
200 milijonų galybės spau
dimą, ir laimėjo, sakydamas 
tiesą. Išeivijoje mums pri
metama '‘ortodoksinė’ galvo
sena labai netoli rusų šių 
dienų tautos ideologinio pa
žabojimo. Nebeleidžiama jo
kios kritikos, jokio ‘nukry
pimo’ nuo 1918 metų nusta
tytos linijos. Tačiau, jei iš
tikrųjų tikime demokratinei 
santvarkai, tad leiskime pa
sireikšti visokioms nuomo
nėms. Kvailoms. Užangažuo 
toms. Moksliškoms. Šiaip 
sau. Tesprendžia skaityto
jas, padilgintas naujiena, 
bet tegul jis netampa po 
šeškų, iš anksto nustaty
tų kombinacijų auka.

Mano tikslas, rašant šį 
straipsni, buvo tik kukliai 
paaiškinti dviejų labai svar
bių sanskrito žodžių pras
mę. Jos nesurasime, mėgė
jiškai žvilgtelėję enciklope- 
dijon ar ss. žodynan. Kad 
juos supratus tenka pagrin
dinai išstudijuoti visą Vedų 
literatūrą.

Bhagavadgita vadinama 
Arijų šventraščio dalis, ku
rioje Dievą įsikūnijęs did
vyrio Arjūnos (vėlesnis He- 
raklas, šventas Jurgis) ko
vos vežimo žirgų valdyto
ju, aiškina jam teologines 
paslaptis ir gyvenimo tiesas. 
Toje Arijų evangelijoje, Die

vas vadinamas įvairiausiais 
aptarimais - sinonimais: 
jausmų valdovas, laimės vy
ras, neklaidingasis, gaumo- 
nis, govinda (raguočių gau
jos savininkas) guda kaučys, 
kešava (kaučiuvys, vis to pa
ties mūsų veiksmažodžio 
kautis šaknimi), kurėšna 
(amžinasis laikas -- kūrė
jas), jaunardana -- jauna rė- 
donis, visų jaunų gyvybių 
išlaikytojas, varsneyja (Va
rio, kovos dievo palikonis; 
tasai Varys tūkstantį metų 
vėliau virs graikų Uranu), 
Rama - tas pats (Va)ramas, 
švai nudilus, ir pagaliau, 
tik keliose vietose, sutinka
me BHAGAVAN titulą - 
bauguvonis, baimės vieš
pats.

Savo knygoje (Mūsų Pra
eities Beieškant p. 252) nu
rodžiau, jog vienas iš pačių 
pirmųjų septyneriopų Dievo 
aptarimų - titulų - buvo 
Bhagas (slavų Bog). Baugas 
todėl, jog užsirūstinęs, svai
do žaibus, drebina dangų 
griausmais. Suprantamai, 
tai mūsų Perkūnas, o jojo 
vardas išliko ir sanskrite - 
dievas Parjana.

Jojo garbinimo rūmai, 
baugnyčia (bažnyčia g ž), 
tebeišliko tik mūsų kalboje. 
Slavai teišlaikė tik Bog -- 
Dievo vardą, o jo šventvie
tę pakeitė į cerkov - (dan
gaus) caro rūmus ir kostel, 
vartojamą visų pietų slavų 
Romos įtakoje. Tai papras
tai ‘castello’ -- valdovo rū
mai. (Žiūr. Castel Gandol- 
fo, popiežiaus vasarvietę 
kalnuose, angį, castle, pr. 
chateau). Tai mus nuveda 
atgal į tuos senuosius vi
duramžių laikus, kai nebu
vo kitų bažnyčių o tik kop
lytėlės žemvaldžių pylaitėse 
ir tuo būdu kašteliono val
džia buvo netik civiline, bet 
ir dvasine.

Išvadoje Bhaga (vad)gita 
tai agglutinatas iš trijų šak
nų: Baugo- veizėjimo (paži- 
nimo)-gieda (giesmė). ‘Ved’ 
šaknis yra neabejotinai už
fiksuota Vedantų (pažinimų) 
knygose ir si. veiksmažo
dyje ‘vedati’ sužinoti, - pa
žinti.

Tačiau antrasis sanskrito 
žodis yra dar įdomesnis. 
Upani (šados kalbotyros ne
ragavusiam niekio nepasa
ko. 0 iš tikrųjų, labai pap
rastai ir lietuviškai, tai opi- 

(Nukelta į 6 psl'.)

tolis fllIPŪV

u)
Na, kuriam galui, po teisybei, pasakoti apie tai? 

Juk apie komunalinius butus buvo tūkstantį kartų ra
šyta. Vienok noriu apsakyti jums mano nuosavą, as
menišką istoriją, juk kiekvienas gyvas padaras,ypač 
kada apsenęs, degte dega dėstyti savo gyvenimo pa
tyrimus. Degte dega ir tiek...

Bet gi, kam čia dar aiškintis? Niekas jūsų never
čia skaityti mano apsakymą. O gi ir aš nesu koks litera
tas, bet inžinierius, ir jeigu aš papasakosiu ką nors, 
viskas bus jūsų ne kartą kur nors skaityta -- neprie
kaištaukite: literatūron netaikau.

Mūsų užimamas butas kadaise buvo poniškas, kuo 
erdviausias: salė su keturiais langais, tarnų kambariai 
(aišku apytamsiai). Buvo bute toks jau platus ir ilgas ko- 
rodorius, kad iš jo galėtum, sveikas, sukarpyti porą 
vidutinio dydžio butukų. Štai ir virtuvė! Spręskite: ant 
neaprėpiamo didumo krosnies, neprakurtos bent dvide
šimtį metų, išvien kartu šnypštė, ūžė ir dvokė vienuolika 
primusų. Taip, vienuolika: bute gyveno vienuolika -- 
šeimos ir viengungiai.

Du patys geriausi poniški kambariai -- langai buvo 
kanalo link - priklausė Mokslinio tyrimo instituto me
chanizacijos bei standartizacijos komunalinio maitinimo 
direktoriui Ivanui Ašotovičiui Airopetjancui, kuris atkak
liai garsinosi esąs techninių mokslų daktaras Žanas A. 
Aeropetiani. Jis buvo Leningrado tarybos narys ir ne
trumpo stažo partietis. Todėl jis nei vienam žodelio 
netaręs, grobte užgrobė asmeniškam savo naudojimui 
išėjimą pro frontines duris (visi kiti buvo įnamiai ėjo juo
dais laiptais pro virtuvę), ir ponišką vonią, ir išvietę, ir 
visad laikė tas patalpas užraktinęs (todėl mes visi ėjom 

į tarnų vonią ir išvietę), dargi jis atitvėrė bemaž lubas 
siekiančia fanerine pertvara koridoriaus dalį, padaręs iš 
to atitverimo tamsų kambarį savo tarnaitei - prašau 
man atleisti - savo namų šeimininkei, kaip dabar vadi
na, Niūrai. Ta Niūra, paaiškėjo, buvo arši bažnytinin
ke. Ji susimokė su Airopetjanco uošve, kuri kartu su 
Niūra, slaptai pakrikštijo visus tris seno partiečio vaiki
galius: “Kuo čia vaikučiai kalti, argi jiems leistina be 
krikšto prapulti?”.

Dviejuose kambariuose, kurie buvo greta partiečio 
buto, ir irgi su langais kanalo link, gyveno dvi šeimos: 
Pramonės akademijos raštinės vedėjas našlys Pozyna su 
dviem dvynukštėmis dukrelėmis ir profesorius Kume- 
lėnas-Kobylinas, amžinai besikivirčiojąs su savo liesa 
pikčiurna žmona, kuri nesutiko, ištekėjus, pakeisti savo 
mergautinę pavardę vyro pavarde. “Aš pati esu spe
cialistė, aš esu aš, tad kuriems galams aš turiu keisti sa
vo pavardę?” Tad ši teta Katė, kaip ją vadino Airo
petjanco vaikai ir Pozyna, ir visi kiti buto įnamiai, taip 
ir liko su savo mergautine pavarde: Eržilaitė-žereb- 
covaitė.

- Kaip jiems nesivaldyti? - antakius pakėlęs ir pašai
piai vaipydamasis, juokavo geologas Kolia Popovas, kai 
eilinis šeimyninis anų skandalas dundėjo per visą ko
munalinį butą, -- jų gi santuoka nenormali: jis Ku- 
melėnas, ji Eržilaitė.

Popovas gyveno viename kambaryje su elektro
technikų Serež Domčenka, kuris dažnokai atsikviesda- 
vo į savo kertę mergičkų ir tomis progomis maldavo 
Popovą: “Kolia, gal tu pasivaikščiotum. Argi tau 
sunku? Užbaigsiu medžiagų apykaitą, tave pašauksiu...” 
Ir vargšas Popovas turėjo eiti į artimą sodą arba 
praleisti tą laiką pas jaunutę mokytoją Kočetovienę, 
jeigu, savaime aišku, jos vyro nebuvo namie. Pargrįžęs 
namo ir patyręs apie Popovo vizitą, mokytojos vyras, 
tarybinio šunyno direktorius, lydėdamas lupo savo 
lengvabūdišką gyvenimo draugę, užspaudęs jos burną 
savo stambiausia letena.

Santuokinio židinio šventumo saugotoja komunalinia
me bute buvo Angelina Fedosovna Kosobriuchova, 
gyvenusi buvusiame virėjo kambaryje. Pagal sceną 
Kosobriuchova buvo Anželina Diubarri. Ji buvo visais 
galais drebanti senė, nežmoniškai išsidažiusi, su 
melsva skysta šukuosena, prieš trisdeštimtį ar prieš ke
turiasdešimtį metų šokusi ‘Buffe’ ar ‘Akvariume’ 
‘Kankaną o natiurel’ ir ‘Matglotą su apsinuoginimu’, - 
taip ji mėgo prisiminti, riogsodama virtuvėje prie 
primusų rikiuotės. Diubarri kambarys buvo šiurpi 
visokiausio laužo sankrova: trikojai minkštasuoliai, 
sofa su laisvėn išsiveržusiomis pro sutrūnijusį apdan
galą spyruoklėmis, ta sofa spaudė visą grandinę su
lamdytų ar apysveikių širmų, stalinės bei grindų lem
pos stovėjo už dulkiniausių vainikų krūvos, tuos vai
nikus kadaise atnašavo dieviškosios Anželinos gerbėjai, 
milijonai Anželinos fotografijų su vis įvairiais nusiren
gimo laipsniais stovėjo ar buvo sukrautos persimetu
sių etažerių lentynose, sprogte sprogdino neįstumia- 
mus arba vos ne vos įstumiamus stalčius įvairiose 
spintelėse. Sienos gi buvo ištisai apkabinėtos sutrū
nijusiomis afišomis su Diubarri vardu ir purviniausio- 
mis vėduoklėmis su Diubarri atvaizdais, jos gastrolių 
programėlėmis, kadaise atspaustomis ant balto atlaso... 
Diubarri trepseno šlepetėmis, užmautomis ant basos 
kojos, žvėriškai rūkė įsukąs ir - kada pavaišina -- bet 
kuriuos papirosus, pirmumą teikdama pigesnėm rū
šims, nes šie stipresni užsitraukiant.

Kiaurai taukuotas senas apsiaustas, papiljotės ant 
beveik praplikusios galvos ir smulkios dygios jos aku
tės, daug savo amželyje mačiusios ir nepalaimingos 
senatvės. Kaip ji išgalėjo gyventi iš savo menkų men
kiausios pensijos, buvo nuolatinė virtuvinių apkalbų te
ma, kai sueidavo įnamiai mistiškoje dvidešimt penkių 
žvakių ir musių apterštos lemputės šviesoje stovėti 
prie rikiuotėj ūžiančių primusų.

(Bus daugiau)
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UPANIŠADOS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

nijos žodžiai, arba šių die
nų žargonu, egzegezė.

Kaip Biblija buvo tęsiama 
Talmudo (Mišnos, Gemaros 
ir t.t. visų šviesiausių rabi
nų - filosofų dialektiniu moks 
lu, katalikų atmestu).

Kaip katalikų evangelijos 
buvo tęsiamos Apaštalų laiš- 
kais-aiškinimais ir Bažnyčios 
Tėvų teologų tomų tomais, 
pradedant Šventuoju Au
gustinu ir baigiant dar šiais 
laikais daromais visuotinais 
pasitarimais - Cociliumais.

Lygiai ir mūsų senoviš- 
kiausia tikyba, tūkstančius 
metų prieš Kristų ir Mozę 
turėjo savo egzegetus - 
evangelijos aiškintojus (gr. 
evangelion - gera žinia, Die
vo Apreiškimas).

Štai keletas tokių egze
gezių, šventraščio aiškinimų 
pavyzdžių. Paraša Muni 
(manys, išminčius) sako:

“Aukščiausioji Asmenybė, 
apvaldanti visa jėga, visa 
garsa, visus lobius, visą 
grožį, visą pažinimą ir visą 
atsisakymą yra vadinama 
Bhagavan”. Kita citata:

"Veizėk tu tad jog nežūs- 
tamas pradas kurs persun
kia visą kūną yra nesu
naikinamas. Niekas negali 
sunaikinti dvasios”.

“Siela yra atomo dydžio 
ir gyvena širdyje, išplėsda
ma savo įtaką visam orga
nizmui” (Mundaka Upanišad 
3.1.9.)

Garga Upanišad betgi turi 
atskirą opiniją -- tai ne ato
mas, o visatą persunkian
ti Višnu - tatvi (realybė, tai 
kas yra). 0 patsai Višnu, tai 
kitas sinonimas Kurėšnai. 
Jisai gali trimis žingsniais 
pereiti Trilaukę (tris žemy
nus, senąjį pasaulį).

Matome, jog abi mokyk
los teisingos - individo sie
la, atomas, yra tik dalis 
visapasaulinės sielos, gyvy-

LIETUVIAI KALIFORNIJOJE

IŠPARDAVIMAS GROŽIUI
Būkite gražiausia

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

SENSATIONALLY 
PRICED AT ONLY

Extra Special
The Fomous

VITA CREME
SALON PERM

A beovtiful. nolural-looking wove 
and likę all Duvol perms, il's corn 
plėtė with cut. shampoo and ••(.

a

i

KALIFORNIJOS 
LIETUVIŲ DIENA

Kalifornijos lietuvių die
na šiais metais įvyksta 
rugsėjo 22 Los Angeles šv. 
Kazimiero ir Marshall aukš
tesniosios mokyklos salėse. 
Organizuoja LB Vakarų 
apygarda, vadovaujama Jo
no čingos, kartu su Los An
geles ir Santa Monicos apy
linkėmis.

Koncertinei programos 
daliai atlikti iš Chicagos 
pakviesti mezosopranas Ne
rija Linkevičiūtė ir barito
nas Bernardas Prapuolenis. 

Vidurinės Amerikos ir 
rytinio pakraščio lietuvių 
bendruomenės šiuos daini
ninkus yra ne kartą girdėję 
ir labai gerai įvertinę, gi į 
Amerikos Vakarus jie at
vyksta pirmą kartą. Daini
ninkai yra paruošę naują, 
Kalifornijoje dar negirdėtą 
ir stipriai į jaunesniąją pub
liką orientuotą repertuarą. 
Solo ir duetais jie atliks 
komp. G. Gudauskienės, 
komp. B. Budriūno ir kitų 
lietuvių bei kitų tautų au
torių kūrinius.

Koncertinėje programos 
dalyje trumpai pasirodys 
šauniai 25 metų veiklos ju
biliejų neseniai atšventę 
Jaunimo ansamblio šokėjai, 
vadovaujami mokyt. O. Ra- 
zutienės.

Rugsėjo 22 Marshall mo
kyklos salėje koncertas pra
sideda 1:30 vai. p. p.

Tą pačią dieną šv. Kązi- 
miero parapijos salėje veiks 
Kalifornijos lietuvių spau
dos paroda, kurią organi-

other fine perms by Helena Curtis . .

„ „„ 1)n UniPcrm $20
nU £|$ewhere 12 lu The great new wove thof» pte-
UOrCal M7M M 2^0 programmed for beautiful reiufti

every time. $25 ot most saloną.
J

Blower Styling $6.45
IncIudmgCut

Shampoo and Sėt $3.45
Haircutting $2.95
Permanent Lashes $15

Frosting $17.50
CorTiplote wi)h fr| Sgf
shampoo and seT. $1950 
Latest methods including cup 
or cop. Perleclion is guaran 
teod — why pay $30 or 
mare?

bės kibirkšties, Barmos, su
tverusios ir išlaikančios pa
saulio gyvybę, ir vėl susilie
ja su ja Neruvoneje (Nirva
noje), pasineriant jon kai 
miršta individas. Tai aukš
čiausio lygio filosofinė min
tis.

zuoja LB apygardos valdy
bos narys J. Raulinaitis.

Stud. I. Žukaitė ir VI. ši- 
moliūnas vadovauja sporto 
programai. Lietuviai sporti
ninkai varžysis stalo teni
so, orinio ir šachmatų var
žybose. Atžymėjimai laimė
tojams bus įteikti koncerto 
metu.

★
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Angeles, Calif. įvyko iškil
mingas prezidento A. Sme
tonos minėjimas: pamaldos 
ir pamokslas šv. Kazimiero 
parapijoje, o parapijos sa
lėje — akademija; paskaitą 
apie prez. A. Smetoną skai
tė svečias inž. Jurkūnas. 
Plačiau bus kituose Dirvos 
numeriuose.

MIRĖ
Rugsėjo 3 d. staiga šir

dies smūgio ištiktas mirė 
dipl. inž. Balys Čiurlionis. 
Jis su žmona Birute ir sū
num Raimundu buvo ilga
mečiai Kalifornijos gyven
tojai. Velionis buvo labai 
gabus inžinierius, paskuti
niu metu dirbęs U. S. Navy 
(Port Huaneme, Calif.) 
aukštu pareigūnu, didžiai 
amerikiečių vertinamas. Sa
vo didelę ir nuoširdžią duok
lę lietuvybei bei Lietuvos 
laisvinimui yra atidavęs 
Alto ir kitose lietuvių orga
nizacijose. Paliko užauginęs 
ir išmokslinęs sūnų Rai
mundą, aviacijos inžinierių, 
kuris yra giliai susipratęs 
lietuvis, puikiai orientuotas 
patriotiniuose tėvų darbuo
se.

Clevelande gyvena velio- 
nies teta Stefanija čiurlio- 
nytė-Douvan ir pusbrolis 
Tomas Douvan, taip pat, ne
mažai giminių yra Detroite, 

Kalifornijos lietuviai ne
paprastai prislėgti dėl tau
raus ir gabaus lietuvio Ba
lio Čiurlionio mirties.

I

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininkq 
Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ Jjįjl

Tel. 263-5826
(įstaigos) ir llniuH
677-8489 (buto) /|/Hn

4185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

t

• Kostas Mačiulevičius, 
pensininkas, anksčiau gyve
nęs Clevelande, š. m. rugsė
jo 9 d. mirė Los Angeles, 
Calif. Liko žmona Ona, duk
ros Genė, Janė Motiejūnie
nė ir sūnus Antanas Maciu
levičius. Velionis palaidotas 
Los Angeles, Calif.

OPERATORS 
MERROW-SAFETY STITCH 

SINGLE NEEDLE HEMMERS 
Curtain, bedspread, drapery opera
tors. All union benefits. Permanent 
work.

HAMILTON CURTAIN CORP.
SW Cor. 3rd & NVestmoreland 

Philadelphia, Pa.
(66-68)

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

Tel. (813)360-8766.

RN’S OR LGPN’S
For 3 to 11 shift.

Mušt have work permit.
NE NURSING HOME 

Please call 215 PI 4-6464 
Between 9 am and 4 pm 

_______ , ________________(66-68) 

TRUCK MECHANIC. Exp. Be- 
ing taken for granted? If you 
would likę to work in- an ultra 
mod. shop in New Castle Dėl. for 
one of the nations largest co. 
Contact, Davė McTavish, wkdays 
only, 8-5, c.ollect, 215-494-7110.

(66-68)

PRODUCT ENGINEERS
Wlth good draftlng, math and me
chanical ability. Prefer individuala 
with leadership polential who Is ac- 
tively pursuing an Engineering career. 

Apply Employment Office 
crawford door 

J1M WALTER DOORS 
4270 Hight Ecorse. Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(66-71)

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

Pirkite mieste penktadienį nuo 10 iki 6 v. v. Skyriuose iki 9 v. v.
Mes duodame ir keičiame Eagle StampsIšmėginkite mus. Jūs absoliučiai nieko ne

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

VEST

• Opposite Southland, 845-3400' 
e Opposite Westgate, 333-6646 
e North Olmsted, 777-8686
e Parmatown, 884-6300
e Elyrla Midway Mali, Elyria 

324-5742, Lorain 233-8020

EAST

e 406 Euclid Avė. 2nd fl. 781-3161
e Southgate. 5399 WarrensviUe, 663-6346
e Oppo^ltc Eastgate, 449-3435
e Severance Center. 382-2600, 382-2569
e Shoregate, 944:6700, Lake Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115, Ne\t to Zayre’s

FURNITURE CITY UPHOLSTERY
OF GRAND RAPIDS

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR 
ESPERIENCED

FABRIC CUTTERS 
SEWING MACHINE OPERATORS

TRAINEES ACCEPTED

148 Front St. S.W.
Grand Rapids, Mich. 49502

616-459-3548
(65-71)

s

mayco 
i idnot
stores

Išpardavimas! Moterims 
ir merginoms 
žinomo gamintoju 
nelimpą apatinukai

2.99
PRODUCTION WELDERS

BRUCE-LAKE COMPANY, A LEADER IN THE FABRICA- 
TION OF STEEL TRANSMISSION POLES, HAS IMMEDI- 
ATE AND LONG-TERM OPENINGS FOR EXPERIENCED 
WELDERS IN:

• SUBMERGED ARC • FLUX-CORE
• MIG • STICK

TOP WAGES, EXCELLENT FRINGE BENEFITS. 
MUŠT PASS WELDING CERTIFICATION TĘST.

BRUCE-LAKE COMPANY
SOUTH FIRST AVENUE, COATESVILLE, PA. 19320 

(215) 384-6300
An Equal Opportunity Employer

Aukštesnės vertės apatinukai, nelimpančio 
Antron® nylono papuošto arba lygaus sti
liaus. Tik baltos spalvos. Pritaikyti 34-44 nor
malaus ilgio ir 32-38 trumpi.
Nelimpą nylono trikoto pusiniai apatinukai. 
Pasirinkimas aukštesnės vertės pusinių apa
tinukų įvairiuose stiliuose. Reguliarus ilgis 
M, L, XL; trumpi — S ir M. $1.59

Dept. 170 — Bud.get Lingerie. 
Visose krautuvėse.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

I
KUN. P. DZIEGORAIČIO
35 METŲ KUNIGYSTĖS 

SUKAKTIS
šv. Mišios Naujosios pa

rapijos bažnyčioje rugsėjo 
29 d. 10 vai. Po pamaldų 
pietus ir trumpa meninė 
programa parapijos salėje. 
Bilietus galima gauti abie
ju parapijų klebonijose, 
krautuvėse Patria ir Baltic 
Delicatessen. Kaina asme
niui $3.50.

KVIEČIAME į LAUŽĄ!
Nors neteko kartu sto

vyklauti šią vasarą, mes no
rime visi kartu , vasaros sto-

DIRVAI PAREMTI RUDENS BALIUS
ŠPILIO 12 D., ŠEŠTADIENI

MENINĘ PROGRAMĄ ATIMS CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
STALAI (DEŠIMČIAI ASMENŲ) AR PAVIENIOS VIETOS REZERVUOJAMOS IŠ ANKSTO 
KREIPIANTIS į DIRVĄ (TEL. 431-6344) ARBA It ŠIUOS ASMENIS: J. MOCKUS 681-5295, 
S. ASTRAUSKAS 943-5948, V. BENOKRAITIS 481-5175, E. JAKULIENE 333-687_6, 
A. BUTKUS 932-9944, K. KARALIUS 229-2419, V. STUOGIS 486-2387, A. LAIKUNAS 
382-9851. BILIETO KAINA ASMENIUI (ŠILTA VAKARIENE IR GĖRIMAI) 12 DOLERIŲ.

Lietuvių Namų salėje.

ipiGYKIT BILIETUS TUOJAU — SEZONAS 
PRADEDAMAS ANTRADIENI NAKTIt

METROPOLITAN OPERA
SEPT. 17 THRU SEPT. 21 IN CLEVELAND PUBIIC AUDITORIUM 

S«>1. 17, Evi: I VESPRI SICILIANI I S»pt. 20, Ev«: TURANDOT
S»pt. 18, Eva: MAOAMA BUTTERFLY I Sapt. 21. Mat: TOSCA
Sapt. 18. Eva: DON 6IOVANNI | tapt. 21. Eva: LTTALIANA IN ALSUI

PRICES: $2.30. 84. 85. $8. 87. 88. 810. 811. 812. 816 (No Tam)
Tickets available Ior All Operas — Not All Prices for Some Operas.

ROK OFFICE: CLEVELAND CONVENTION CENTU. 1220 East 80i Straat, Clavalaod, ONo 44114
Open 10 00 A.M -5:30 P.M. Knabę Piano used Exdusively

nykias užbaigti skautišku 
laužu š. m. rugsėjo mėn. 14 
d. 7:30 vai. vak. Lake Erie 
Council Giri Scout stovykla
vietėje Leroy, Ohio (35 my
lios nuo Clevelando). Į sto
vyklavietę reikia važiuoti 
1-90 greitkaliu iki Vrooman 
Road išsukimo. Vrooman 
keliu važiuoti 1/2 mylios iki 
Leroy Center, kuria važiuo
ti iki Kniffen Road, Knif- 
fen Rd. pavažiavus 500 pė
dų bus stovyklavietės įva
žiavimas po kairę pusę.

• A. A. dr. D. Kesiūnai- 
tės memoralinis pagerbimas 
įvyks š. m. spalio 20 d. 3 
v. p. p. Lietuvių Namuose, 
žodį tars Tėv. dr. L. And-

riekus. Meninę programą 
atliks sol. Gina čapkauskie- 
nė ir Bernardas Prapuole
nis. Prieš tai 10:30 vai. ry
to bus ged. pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioje. Pagerbi
mą rengia Clevelando skau- 
tininkių ir akademikių 
skaučių draugovės.

šeštadienį Clevelando birutininkių ruoštas

• Išnuomojamas 5 kam. 
butas antram aukšte Lake 
Shore ir Nottingham rajo
ne. Tel.: 481-7743. (68-69)

• CLASSES IN LITHUA- 
NIAN LANGUAGE, history 
and culture will be held at 
Lithuanian Community Cen- 
ter, 877 East 185 St. Mon- 
day evenings 7:30 to 9:30 
for advanced and Tuesday 
7:30 to 9:30 for beginners. 
Classes start September 23. 
Anyone interested please 
call Helen Jakubs at 486- 
6176 or the teacher Dan
guolė Tamulionis at 851- 
2524.

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS _

CLEVELANDO
ABITURIENTAI

• Lietuvių abiturientų, 
baigusių šiais metais aukšt. 
mokyklas, pristatymas vi
suomenei įvyks š. m. spalio 
5 d. Lietuvių Namuose.

Visi abiturientai maloniai 
prašomi atsiųsti savo nuo
traukų ir trumpas žinias 
kokią mokyklą baigė ir kur 
ir ką ruošiasi studijuoti 
šiuo adresu: Jūratei Petrai
tytei, 18112 Landseer Rd., 
Cleveland, Ohio 44119 ne 
vėliau š. m. rugsėjo 15 d.

• Vilija Nasvytytė baigė 
Collinvvood High School. 
Studijuoja Lake Erie Col- '' 
lege (Painesville, Ohio) Li- 
beral Arts.

LKB KRONIKA 
CLEVELANDE

Prieš kelias savaites 
Amerikoje Religinė šalpa 
išleido knygą "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika” 
lietuvių kalba, kurios turinį 
sudaro to pat pavadinimo 
pogrindžio leidinio Lietu
voje 1972-1973 metų laidos. 
Iki šiol atskiri LKB KRO
NIKOS numeriai angliškai 
buvo išleisti Liet. Kunigų 
Vienybės, kurių medžiagą 
yra plačiai panaudoję Ame 
rikos didieji laikraščiai, ži
nių agentūros, TV, radijo, 
žurnalai, o taip pat ir lie
tuviška spauda ir informa
cija.

"Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika" yra doku
mentinė knyga, kurioje pa
tiekiami atskiri faktai, atsi-

tikimai iš dabartinio Lietu
vos gyvenimo. Pati knyga 
skoningai išleista, virš 300 
puslapių.

Minėta knyga jau yra 
gauta Clevelande ir ja gali
ma įsigyti ateinantį sekma
dienį, rugsėjo 15 d. šv. Jur
gio parapijos metinio susi
rinkimo metu arba kitu lai
ku pas Religinės šalpos Ko
miteto narius. Knygos kai
na 2.50 dol.

* Apdraudos reikalais ge
riausiu s Datarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
le’nį tel. 531-2211.

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

/uper ior /civing /
ANDLCAN ASSOCIATION

Praeitą
pirmas rudens balius buvo sėkmingas svečiais, užpil
džiusiais Lietuvių Namų salę, ir gražiai atlikta progra
ma. Nuotraukoje pirm. V. Nagevičienė dėkoja meninės 
programos atlikėjams V. Puškoriui, V. Smetonai ir A. 
Simonaitytei. V. Bacevičiaus nuotrauka

Birutininkių baliuje visi stalai buvo užimti. Nuo
traukoje vienas iš stalų. Sėdi iš kairės: Baliūnas, Juoza- 
paitytė, Bridžius, Orintaitė, Morkūnas, Garliauskas, 
Garliauskienė, Morkūnienė. V. Bacevičiaus nuotrauka

Jaunųjų dainininkių grupė, akompanuojant U. Sta- 
saitei, birutininkių baliuje atliko dalį meninės progra
mos. V. Bacevičiaus nuotrauka.

RUGSĖJO 15 D. Šaudymo pra
timai. Rengia Clevelando šauliai.

RUGSĖJO 22 D. Lietuvių Fon
do reikalams popietė Lietuvių 
Namuose.

RUGSĖJO 29 D.Kun. Dzegoral- 
čio 35 metų kunigystės sukakties 
proga pagerbimas.

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

SPALIO 12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.

SPALIO 13 D. šaulių šeimyni
nis pobūvis Lietuvių Namuose.

SPALIO 20 D. Dr. D. Kesid- 
naities mirties sukakties minė
jimas-akademija.

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

vinis balius^ Liet. Namuose.
LAPKRIČIO 9-10 D. Lietuvių 

Dienos. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė.

LAPKRIČIO 17 D. šaulių in
formacinis susirinkimas.

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

LAPKRIČIO 24 D. Kristaus Ka
raliaus šventė. Ruošia ateitininkai.

• Marius Narbutaitis bai
gė St. Joseph High School. 
Studijuos Mechanical Eng. 
Cleveland Statfe Universite
te.

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 — 7^2^°

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

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

parduodami JAV bonai.
★

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

138 bed acute care hospital 
DIRECTOR OF NURSING 
Available for ųuftlified applicant. 
Minimum of 5 years experience. Mas- 
ters Degree desired, however. not re- 
quired. Salery negotiable.

ALSO
REGISTERED NURSES

For all nervices & all shifts. Good 
startinę salary. Differential for evrn- 
ing and night shift. Excellenl fringe 

benefits. Apply call or write to 
Administrator

COLLETON COUNTY 
HOSPITAL

219 Lemacks St. 
Walterbord, S. C. 29488 

An Eqnal Opportunity Employer 
(64-711

• Ilona čiuberkytė baigė 
Notre Dame akademiją. 
Studijuos Cleveland Statė 
universitete prekybą.

(Kituose Dirvos numeriuo
se bus daugiau nuotraukų)

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
6742 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

Ohio 44103 
Ohio 44112 
Ohio 44121

★

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO [STAIGA

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

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

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos valdybos po
sėdis įvyko š. m. rugsėjo 7 
d., vicepirm. Jurgio Sinuso 
sodyboje. Pirmininkė E. 
Čekienė padarė pranešimą 
iš įvairiais klausimais vy
kusių pasitarimų Chicago
je su skyrių pirmininkais ir 
kitais veikėjais.

Nutarta sekantį Sąjungos 
seimą kviesti Clevelande, 
kurio rengėju sutiko būti 
Clevelando skyrius, vado
vaujamas dr. A. Butkaus. 
Be to, ALTS valdyba ap
svarstė eilę klausimų, nu
statė artimiausioje ateityje 
atliktinų darbų eigą ir pri
ėmė bendraraštį skyriams.

• Vytauto Maželio foto 
paroda įvyko rugsėjo 7-8 
dienomis, Kultūros židiny
je, Brooklyne. Didžiausią 
lankytojų dėmesį atkreipė 
daugybė portretinių didelio 
formato nuotraukų, kurių 
tarpe visa eilė gerai pažįs
tamų newyorkiečių ir jo 
apylinkių lietuvių veikėjų 
ir šiaip matytų veidų. Įdo
mu tai, kad nė vieno paro-

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

Sol. Antanas Pavasaris, atskridęs iš Los Angeles su 
žmona dalyvauti Tautos šventės minėjime Clevelande, 
aplankė Dirvos redakciją ir palikęs laikraščiui parem
ti auką, į svečių knygą įrašė šiuos linkėjimus: “Linkiu 
sėkmės ir ištvermės Dirvai spausdinto žodžio puose
lėjime”. Nuotraukoje iš kairės A. Pavasaris su žmona 
ir clevelandiečiais Kripavičiais, atlydėjusiais į redakciją.

doj išstatyto veido išraiška 
nesikartojo, kiekvienas sky
rėsi savo psichologine nuo
taika.

Atskirą skyrių sudarė ve
dybinės nuotraukos ir pa
galiau įvairios grupinės. 
Parodoje buvo išstatyta 
apie pusantro šimto nuo
traukų.

• Per Laisvės žiburio ra
diją newyorkiečiai rugsėjo 
8 dieną turėjo progos išgirs
ti Gražinos Kulikauskaitės- 
Paegle pasikalbėjimą tele
fonu su į laisvę grįžusiu Si
mu Kudirka, kuris padėko
jo Amerikos lietuviams už 
rūpestį ir pagalbą.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS NEW YORKE

Minėjimas įvyko rugsėjo 
8 d. pradedant iškilmingo
mis pamaldomis Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, Brook
lyne. Po pamaldų visi daly
viai klebono kun. P. Rau
galo įvesta parapijos tradi
cija, buvo pavaišinti kava 
ir pyragaičiais.

Po vaišių gražiai atre
montuotoj parapijos salėje 
įvyko minėjimas-akademi- 
ja, kurią pradėjo ir vado
vavo tai šventei pritaikytu 
prasmingu žodžiu Jonas Rū
tenis. Be to, žodį tarė ge
neralinis konsulas A. Simu
tis ir VLIKo vicepirminin-

Prof. A. Augustinavicienė

Š. M. SPALIO 5 D., ŠEŠTADIENĮ.
Lietuvos Respublikos Prezidento Antano 

Smetonos 100 metų gimimo ir 30 metų mirties 
sukakčių minėjimas, rengiamas A.L.T. S-gos 
Philadelphijos skyriaus, talkininkaujant vei
kiančioms viet. organizacijoms, įvyks š. m. 
spalio 5 d., šeštadienį, 5 vai. 30 min. vak., She- 
raton viešbutyje, 1715 J. F. Kennedy Blvd., 
Philadelphia, Pa.

Pagrindinę kalbą pasakys prof. A. Augustinavi- 
čienė, meninę dalį atliks pianistas A. Smetona. Po 
akademijos ten pat 8 vai. vak. įvyks iškilmingas 
BANKETAS, vadovaujant adv. Stanley F. Monkas.

Bilieto kaina vykstantiems tik į akademiją $5.00, 
į banketą ir akademiją $12.00.

Spalio 6 d., sekmadienį, 10 vai. 30 min. šv. 
Andriejaus bažnyčioje iškilmingos pamaldos.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

RENGIMO KOMITETAS

kas A. Vakselis. Pagrindi
nę kalbą pasakė Kario re
daktorius Z. Raulinaitis, 
nušviesdamas tos dienos 
reikšmę bei prasmę, nes at
kurtoji Nepriklausomos Lie
tuvos respublika tebuvo tik 
tęsinys tos senosios Lietu
vos valstybės, valdytos ka
ralių ir kunigaikščių. Paga
liau ir pakartotinas lietuvių 
tautos prisikėlimas į vals
tybinį, nepriklausomą gy
venimą rėmėsi ta mūsų se
nąja, didinga praeitimi.

Prelegentas nušvietė Vy
tauto Didžiojo darbus, poli
tinius laimėjimus bei žygius 
ir jo nuopelnus vadintis 
Lietuvos karaliumi. Jis taip 
pat apibudino tautiškumo 
reikšmę paskiro žmogaus 
gyvenime ir visos žmonijos, 
apgailestaudamas, kad ne 
visi tautos nariai vienodai 
dalyvauja tautos gyvenime 
ir jos kultūros kūryboje. In
dividai ar sluoksniai, kurie 
menkai dalyvauja savo tau
tos gyvenime, neturi didelių 
sunkumų pakeisti vienus 
tautinius ryšius kitais, ir 
tatai nesukrečia giliau jų 
buities, nes ir naujoje tau
tinėje bendruomenėje jie 
dalyvauja ne tikrai ir ne 
nuoširdžiai, o tik išoriniai, 
šviesuomenės sluoksniai vi
sur buvo ir yra reikšmin
giausi tautinės sąmonės ne
šėjai. Yra tačiau ir apsi
švietusių jų — inteligentų 
tarpe, kurie keičia kailį, — 
sakė jis. Tautinio nihilizmo 
atstovai' dažniausiai dangs
tosi atitraukta žmoniškumo 
idėja, kosmopolitizmu. Ta
čiau tikrasis jų šūkis tėra 
asmeninė nauda ir visuo
meninis parazitavimas.

Kalbėtojas pabrėžė, jog 
tautybė nėra tik kokia for
mali priklausomybės žymė, 
bet žmogiškosios pilnatvės, 
tobulumo apraiška. Juo gi
liau dalyvaujame tautos 
kūrybiniame gyvenime, juo 
pilniau reiškiamės, kaip 
žmonės. Juo ryškesnė tauty
bė, juo turtingesnė asme
nybė, juo visuotinesnis žmo
gaus turinys. Kaip pagrin
dinę tautiškumo žymę Z. 
Raulinaitis iškelia kalbos 
reikšmę, nurodydamas gy
vais pavyzdžiais tautų išny
kimą pirmiausiai išnykus 
kalbai. Tautinei valstybei 
kurtis be vienos kalbos dar 
vienas svarbus elementas — 
žemė, teritorija.

Baigdamas jis kalbėjo: 
"Šita valstybinė mūsų šven
tė, Tautos šventė suteikia 
mums laimingą atvejį ap- 
dūmuoti mūsų tautos kelią 
į valstybingumą. Tuo pačiu 
duoda gerą progą įsijausti, 
kad ir mes, svetur gyvenan
tieji jos vaikai turime neat
šaukiamą teisę ir šventą 
pareigą visomis jėgomis ir

ALT S-gos ST. LOUiS SKYRIUS PAMINĖJO
15 METU VEIKLOS SUKAKTI

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos St. Louis skyrius iškilmingai paminėjo 
15 metų skyriaus veiklos sukaktį. Ta proga į minėjimą buvo atskridusi iš New Yor
ko ALTS-gos pirmininkė Emilija Čekienė. Suruoštame bankete ji pasakė trumpą 
kalbą nušviesdama Tautinės Sąjungos nuveiktus darbus Amerikos lietuvių tar
pe. Prie stalo sėdi iš kairės: kun. J. Gasiūnas, kalba Sąjungos pirm. Emilija 
Čekienė, dr. Paulius Švarcas, A. Švardenė ir V. Tervydienė.

priemonėmis pagelbėti ver
gaujančiai tėvynei išsikovo
ti laisvę ir atkurti nepri
klausomą valstybę. Mūsų 
medžiaginės ir kultūrinės 
pastangos vieningai nu
kreiptos į tą tikslą, gali tu
rėti lemiančios įtakos besi
vaduojančiai iš nelaisvės 
Lietuvai.”

Paulius Jurkus paskaitė 
tai dienai pritaikytos kūry
bos iš savo raštų. Karys sa
vanoris, pirmasis Lietuvos 
kovose sužeistas kap. Jur
gis Kiaunė ir pulk. Jonas 
Šlepetys buvo pakelti į ra- 
movėnų garbės narius ir Bi
rutės D-jos pirm. p. Kliveč- 
kienė prisegė jiems po gėlę.

žmonių prisirinko pilna 
Apreiškimo parapijos salė. 
Minėjimą rengė ramovėnai, 
šauliai ir kūrėjai savano
riai. femč)

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS MINĖJIMAS 
CHICAGOJE

Chicagos lietuvių organi
zacijų jungtinis komitetas 
rengia Prezidento Antano 
Smetonos minėjimą Chica
goje. Minėjimo akademija 
bus 1974 m. spalio 6 d. Maria 
HS auditorijoje. Programo
je dalyvauja: kultūrininkas 
Vytautas Alantas (paskai
ta), pianistas Vytautas Sme
tona, dainininkė Audronė Si
monaitytė, aktorė Birutė 
Pūkelevičiūtė ir kt.

Jaunimo Namuose, b. 
Čiurlionio Galerijos patalpo
se, rengiama Antano Sme
tonos raštijos paroda, rug
sėjo 27 d. iki spalio 5 d. Joje

ALTS-gos St. Louis skyriuje gyvuoja tradicija baigų- w
siems aukštąjį mokslą įteikti dovanas. Skyriaus sekreto
rius Br. Tiškus iškilmingame skyriaus sukaktuviniame 
bankete įteikia knygą 'Lithuania 700 years’ teisės 
mokslus baigusiam adv. Kęstui Kemėžiui.

Minėjime kalba inž. Jonas Gumbelevičius. Sėdi iš 
kairės: Anelė Gumbelevičienė, kun. Jonas Gasiūnas, 
ALTS-gos pirm. Emilija Čekienė ir dr. Paulius Švar
cas.

išstatoma: A. Smetonos 
parašytos knygos, jo reda
guotieji bei leistieji žurna
lai, laikraščiai, periodikoje 
paskelbtieji straipsniai, pas
kaitos, laiškai, nuotraukos, 
o taip pat numizmatikos ir

filatelijos rinkiniai, kuriuo
se įamžintas Prezidentas 
Smetona, bei kita istorinė 
medžiaga, originalai. Pa
rodos rengimo vadovai: Bro
nius Kviklys ir Liudas Kai
rys.
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