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TRIUKŠMAS DĖL ČIA
Kai Watergate buvo su

gauti buvę Baltųjų Rūmų 
‘plumberiai’, Nixonas ir jo 
artimieji kurį laiką ieškojo 
būdų kaip atsakomybę dėl 
to sumesti ČIA - centri
nei žvalgybos agentūrai. 
Mat, tos veikla yra ir turi 
būti slapta. Su lakia fanta
zija galima buvo sugalvoti, 
kad ir tokią istoriją: “Ame
rikiečių žvalgyba susekusi, 
kad sovietai nutarę, jog ne
atsižvelgiant į visas nuolai
das, padarytas jiems Nixo- 
no administracijos, visdėlto 
jiems naudingesnis dalykas 
būtų matyti Amerikos pre
zidentu McGoverną. Tad so
vietai nutarę, aišku, pačiam 
Brežnevui pritariant (net 
buvę užrekorduoti jo pasi
kalbėjimai), paremti ... de
mokratų kandidatą milijo
nais dolerių...” Bet vargšė 
ČIA pati negalėjusi to pa
tikrinti, nes negalėjusi veik
ti JAV viduje, o FBI atsi
sakė. Todėl nelikę nieko ki
to kaip pačiam Prezidento 
Perrinkimo Komitetui visą 
tai patikrinti.

Jei toje prielaidoje bū-

Tik žinoti ar kiek padėti
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
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tų bent krislas tiesos, Nixo- 
nas dar šiandien būtų pre
zidentas. Prisiskaičius šnipų 
romanų ir prisižiūrėjus ati
tinkamų filmų, žinoma, sun
ku suprasti, kad įsilaužimas 
galėjo turėti tik vieną tiks
lą, būtent, žinoti kas daro
si demokratų vyr. būstinė
je. Tragedija glūdėjo tame, 
kad niekas nepagalvojo apie 
riziką, su kuria tokios pas
tangos, jei nelegalios, yra 
surištos. Rizika šiuo atveju 
buvo daug didesnė negu 
galima nauda.

Kiekvienu atveju Water- 
gate byla sukėlė kalbų apie 
ČIA veiklą. Šiaip ar taip 
‘plumberiai’ buvo iš jos bu
vusių agentų tarpo, jie ir kai 
kuriuos savo verslo įran
kius, kaip perukus ir kalbą 
keičiančias priemones, gavo 
iš ČIA. Bet jei ir nėra ki
tų įrodymų apie ČIA veik
lą viduje, jų netrūksta iš 
užsienio. Paskutinis buvo 
paskelbimas, kad pats ČIA 
direktorius William Colby
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AUSTRALIJOS SENATAS 
PASMERKĖ PRIPAŽINIMĄ

ANTANAS LAUKAITIS
Prasidėjusioje pavasari

nėje Australijos Senato sesi
joje, vienas iš pirmųjų iškel
tųjų klausimų buvo Austra
lijos ministerio pirmininko 
ir vėliau užsienių reikalų mi
nisterio pareikšti Baltijos 
kraštų aneksavimo pripaži
nimai de jure Sovietų Są
jungai. Šį klausimą iškėlė 
opozicijos vado pavaduoto
jas senatorius Greenwood, 
apkaltindamas užsienių rei
kalų ministerį senatorių Wil 
lesee, kad jis, kartu su mi- 
nisteriu pirmininku G. Whit- 
lam, be jokios priežas
ties ir jokios naudos Austra
lijai, vien tik dėl pasigeri- 
nimo prieš būsimą ministe
rio pirmininko vizitą Sov. 
Sąjungoj, kas garantuotų 
labai gerą ministerio pirmi
ninko ir jo visos svitos pri
ėmimą Sov. Sąjungoje.

Atsakydamas į šiuos kalti
nimus, užsienių reikalų mi
nisteris pareiškė, kad anks
čiau buvę padaryti Australi
jos vyriausybės (liberalų; 
sprendimai užsienio reikalų 
klausimais, būdavo pajuokos 
objektas pasaulyje. Jis pa
sakė, kad ‘šaltojo karo’ era 
jau pasibaigė, tuo pačiu ir 
Australijos kolonialinė era 
užsidarė ir dabartinė vy
riausybė daugiau nelauks 
kokius sprendimus padarys 
Amerika ar Anglija ir po to 
juos paseks. Savo aštriame 
žodyje jis smarkiai užpuolė 
pabaltiečius ir kitas emi
grantų bendruomenes, ku
rios pradėjo diktuoti ir smar 
kiai veikti valstybės veda
moje užsienio reikalų poli
tikoje, visai pamiršdami gy
venimo realybę. (Atrodo, 
kad masinės pabaltiečių de
monstracijos ir išvystyta la
bai didelė šiuo reikalu ak
cija, atsiekė savo tikslą.)

Po įvykusių senate deba
tų, rugsėjo 18 dieną buvo šis 
klausimas patiektas balsavi
mui ir senatas 29-27 balsų 
dauguma Pabaltijo kraštų

pripažinimą pasmerkė(cen- 
sured). Australijos politinia
me gyvenime vyriausybės 
ministeris, kuris yra senato 
pasmerkiamas, turi iš savo 
vietos atsistatyti, tačiau 
šiuo atveju, susidėjus tam 
tikroms techniškoms aplin
kybėms, užsienių reikalų mi
nisteris senatorius iš savo 
vietos neatsistatys. Kaip vė
liau vystysis visas pripaži
nimo klausimas, šiuo metu 
daugiau žinių nėra.

Rugsėjo 19 dieną keli 
tūkstančiai pabaltiečių, iš 
kone visos didžiosios Aus
tralijos, buvo suvažiavę į sos 
tinę Canberrą ir prie Parla
mento rūmų, daugumoje mo 
terims apsirengus savaisiais 
tautiniais drabužiaias ir ne
šant savas tautines vėlia
vas ir begales įvairiausių 
plakatų, buvo pravesta didin 
gos demonstracijos. Pabal
tiečių demonstratorių tarpe 
lankėsi ir, su dauguma svei
kinosi, opozicijos vadas B. 
Snedden ir kiti palankūs 
senatoriai ir parlamentarai. 
Buvo išplatinta daug atsi
šaukimų, specialus ‘Mūsų 
Pastogės’ numeris anglų kal
ba, pasakytos kalbos ir įteik
ta rezoliucijos senate ir par
lamente. Šios dienos visos 
Australijos laikraščiai labai 
plačiai aprašė vakarykštį se
nato pasmerkimą, kai vaka
re visos Australijos televi
zijos stotys, savo žinių me
tu, davė didesnes ar mažes
nes televizijoje apžvalgas 
iš buvusių dieninių demons
tracijų Canberroje, plačiai 
ir dar kartą paaiškinant vi
są Pabaltiečių reikalą. Vi
sos demonstracijos sostinėje 
praėjo labai gražiai ir kul
tūringai, kai labai gražus 
pavasariškas šiltas oras su
traukė daug žmonių ne tik 
demonstruoti, bet ir demons 
tracijų pasižiūrėti. Viešai 
buvo sudeginta ministerio 
pirmininko G. Whitlam iš
kamša.

kongreso komitetui pripaži
no, jog ČIA per paskutinius 
tris metus Čilėje išleido 8 
milijonus dolerių. Tiems, ku
rie mano, kad tie pinigai 
prisidėjo prie Allendes nu
vertimo ir kad tas nuverti
mas atitinka JAV intere
sams, tie 8 milijonai buvo 
tikras ‘bargain’, labai gera 
investicija. Iš kitos pusės, 
kišimasis į kitų valstybių 
reikalus iš principo yra 
smerktinas. Čia kaip ir 
Watergate dažnai rizika bū
na didesnė negu nauda. Juo 
labiau, kad lotynų Ameri
koje, kur tokia veikla iš vi
so dar įmanoma, amerikie
čių parama kokiam nors po
litikui, jei ji paaiškėtų, prak
tiškai yra lygi mirties pa
bučiavimui.

Už tat Amerikoje dabar 
yra populiari pažiūra, kad 
ČIA savo veiklą turėtų 
riboti grynai informacija - 
ji turi viską žinoti, bet ne
bandyti kaip noTS paveikti 
įvykių veiklą kokiais nelega
liais žygiais. Tokia ideali 
pažiūra ne visados sutinka 
su gyvenimo reikalavimais. 
Juo labiau, kad ir kitų vals
tybių žvalgybos nenori taip 
apsiriboti. Už tat siekiama 
visą veiklą laikyti galimes- 
nėje atsakingų valdžios or
ganų kontrolėje. Jau 1948 
m. Baltuose Rūmuose buvo 
sudaryta ‘Special group’ iš 
aukštesnių pareigūnų žval
gybos įstaigų veiklai kon
troliuoti. Vėliau toji insti
tucija buvo vadinama “The 
54/12 group”, “The 303 
Committee” ir dabar “The 
40 Committee”.

Kaip ji nesivadintų joje 
faktinai didesnį balsą turi 
Valstybės Sekretorius Kis- 
singeris, pats ČIA šefas 
Colby, Pentagono pasekre- 
torius Clements, Valst. D-to 
pasekretorius Sisco ir avia
cijos generolas Brown, da
bartinis ginkluotų jėgų šta
bų viršininkų šefas. Sa
vaime aišku, kad tokioje su
dėtyje paskutinis žodis pri
klauso Kissingeriui, ypač jei 
jis pasako: ‘‘Prezidentas 
man sakė, kad...”

Įdomu, kad Kissingeriui 
dabar prikišamas ne ČIA įsi
vėlimas į Čilės reikalus, bet 
tik tai, kad jis tai paneigė 
kongreso užsienio reikalų 
komisijai. Atseit, melavo 
tautos atstovams, kas yra įs
tatymais baudžiama. Gali
mas daiktas, kad tai duos 
akstino ir jo kritimui. Kar- 
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Tėvynes Garsų "keliaujantis mikrofonas" - Juozas Stempužis pasi

ruošęs užrekorduoti radijo reportažą (1974) prie Lietuvių Namų.
J. Garlos nuotrauka

Tėvynės Garsai papuošti sidabru
Clevelando lietuvių radijo programai 25 metai

Prieš dvidešimt 
penkerius metus, 1949 Tau
tos šventės proga išgirdome 
lietuvišką žodį ir dainą Cle
velande per WSRS radijo 
stotį. Toji stotis, buvusi 
ant Lee ir Cedar gatvių 
kampo, jau seniai nebevei
kia, bet joje suskambėję 
Tėvynės Garsai tebegyvuo
ja, švenčia amžiaus ketvir
tį, pasipuošia sidabro vaini-

ku. Nuo ano meto progra
ma pailgėjo -- ištisai valan
da penktadieniais ir pusva
landis pirmadieniais trans
liuojami per WXEN-FM ra
diją, banga 106,5 mgc.

Tėvynės Garsų steigėjas 
buvo Jaunutis Nasvytis su 
savo talkininkais muz. Al
fonsu Mikulskiu ir Kęstučiu 
P. Šukiu. Vėliau, į Cleve- 
landą atvykus buvusiam

Tėvynės Garsų štabas 1949 metais. Iš kairės: programos įsteigėjas 
J. Nasvytis, žinių pranešėjas J. Stempužis, anglų kalba pranešėjas K.

' P. Šukys ir programos redaktorius Balys Auginąs. Nuotraukoje trūks
ta muzikos redaktoriaus Alf. Mikulskio.

Kauno radiofono pranešėjui 
Baliui Auginui, pakvietė ir ji 
talkon. Toji ketveriukė ir su
darė pagrindini radijo dar
buotojų štabą. Ypatingai 
daug padėjo Tėvynės Gar
sams muz. Alf. Mikulskis 
ir Čiurlionio ansamblis gy
vais koncertais per radiją, 
nes tuo metu visiškai nebu
vo naujų lietuviškų plokš
telių. Kęstutis P. Šukys, 
gimęs ir augęs JAV, gra
žiai kalbąs lietuviškai ir ang
liškai, susipratęs Amerikos 
lietuvis, radijo programos 
iniciatoriams padėjo visuo
se administraciniuose dar
buose, buvo vertėjas ir pra
nešėjas anglų kalba. 1949 
metų vėlų rudeni i radijo 
štabą įsijungė Juozas Stem- 
pužis. Jis skaitydavo Cle
velando kroniką. Bet netru
kus-jam teko prisiimti vis 
daugiau ir daugiau pareigų. 
1952 metais jis išrenkamas 
Radijo klubo pirmininku, 
1955 J. Stemupžis perima 
radijo laidų redagavimą, o 
po penkerių metų Radijo 
klubas paveda jam priva
čiais pagrindais toliau tvar
kyti Tėvynės Garsus su 
linkėjimu “... gyvu lietuviš
ku žodžiu, daina ir muzika, 
kaip ir ligi šiol, sėkmingai 
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Aldona Laitienė, Vida Bartkienė ir Violeta Pabarčiū- 
tė-Woodward modeliuos Putnamo seselių rėmėjų rengia
moj madų parodoj laikraštėliui Eglutei paremti.

Algimanto Kezio STATYBA’
JURGIS GLIAUDĄ

LIETUVIAI KALINAMI SOVIETŲ 
KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE

V. Jasinevičiaus nuotrauka

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
III KONGRESAS

Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus lietuvius jau 
pusšimti metų jungia glau
dūs ryšiai, išreiškiami ir pa
gyvinami Pietų Amerikos 
lietuvių kongresais, bendro
mis stovyklomis, kultūrinė
mis kelionėmis bei svečiavi- 
mosi. Gyvendami panašiose 
kultūrinėse ir socialinėse są
lygose ir turėdami pana
šią istoriją, šių kraštų lie
tuviai ypatingu būdu vieni 
kitiems artimi ir vieni ki
tiems reikalingi.

Artimiau bendradarbiauti 
ir bendrauti mus skatina
1975 m. gruodžio mėn. --
1976 m. sausio mėn. paskelb
tas trečiasis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas, į 
kurį suskris šimtai lietuvių 
iš keliolikos kraštų ir ketu
rių žemynų.

Šis Jaunimo Kongresas 
pirmą kartą suteiks progą 
kitų šalių lietuviams pla
čiau ir giliau pažinti Pietų 
Ameriką, jos grožį, kultūrą, 
gyvenimą ir šių kraštų lietu
vių bendruomenes, įstaigas, 
organizacijas, veiklą, jauni
mą ir šeimas. Ir pirmą kar
tą Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus lietuviai išsa
miau parodys, ką per imigra 
cijos 50 metų yra atlikę, 
sukūrę, pasiekę, ko dabar 
siekia, sielojasi ir stengia
si. O išvystyti tarpusavio 
ryšiai bei paties kongreso 
pragyvenimai sustiprins bei 
pagyvins mūsų veiklą ir 
draugystę. Kongresas ir vėl 
pakartos mums ir pasauliui, 
kad išeivijos lietuviai trokš
ta ir siekia savo tėvų žemei 
laisvės, nepriklausomybės 
ir kultūrinės gyvybės.

Kadangi Kongresas yra 
didelio mąsto renginys, jį

TRIUKŠMAS
DĖL ČIA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tu tai duoda geriausią pa
vyzdį, kad kartais negali 
viską viešai pasakyti ir kad 
liežuvis žmogui yra duotas, 
kad paslėptų jo mintis. Juo 
labiau, kad Colby liudiji
mas apie tuos 8 milijonus 
dolerių buvo padarytas slap
tame posėdyje ir neturėjo 
išeiti į viešumą. Jį išdavė 
kongreso narys Michael 
Harrington, niekas jo dėl 
to nekaltina, o spauda laiko 
jį net herojumi.

ruošti remti ir jame daly
vauti turi visa Argentinos, 
Brazilijos ir Urugvajaus 
lietuvių visuomenė, ypatin
gai jaunimas ir tie, kurie rū
pinasi lietuvių tautos atei
timi. Pats jaunimas užau
gęs čia, reikalingas tal
kos, iš tų, kurie daug metų 
veikia ir kuriuos su Lietu
va riša gyvi ryšiai savam 
kraštui. Reikalinga kiekvie
no asmens, kiekvienos šei
mos, visų organizacijų, įstai
gų ir apylinkių talka, para
ma, pasiūlymai ir darbai, 
nuo pat šios dienos. Lietu
viai vieni kitus kviečia ir 
traukia į bendrą darbą vi
sų labui, juk lietuvis lietu
vio brolis ir sesuo, ir visi 
esame tos pačios tautos vai
kai, išeivijoje sudarydami 
vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, kuri į šį kon
gresą kviečia, ruošia ir vyk
do.

Jaunimo vardu nuošir
džiai dėkojame visiems jau 
dirbantiems kongreso ruo
šos darbe ir tiems, kurie 
prisidės priėjo darbų ir jame 
dalyvaus.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
trečiojo kongreso komitetas

Argentinoje: Nelida Zavic 
kaitė, Jonas Baltrūnas, Jo
nas Mikalonis, Viktoras 
Barzdžius

Brazilijoje: Antanas Sau- 
laitis, Elena Bareišytė, Te
resė Jocytė, Jonas Lukoše
vičius

Urugvajuje: Birutė Ma- 
čanskienė, Romas Mačans- 
kas, Juozas Petruškevičius, 
Rikardas Geležauskas, Ed
mundas Andriuškevičius.

Ant mano kambario sie
nos Algimanto Kezio foto 
etiudas. ‘Antis tvenkiny’. 
Tai padidintoji ‘balta-juoda’ 
nuotrauka, kurios plotyje 
dominuoja tvenkinio vieli
nės tvoros raizginys ir toje 
linijų bei atšešėlių statiko
je mažytis akcijos, gyvybės 
ir visos nuotraukos įdvasi
nimo centrelis - vienui vie
na antelė. Staiga bendras 
statikos įspūdis lūžta. Dide
liame foto paveiksle domi
nuoja antelė. Statiniai ele
mentai nusako antelės per
gyvenimus, jos pasimetimą 
plačiame vandens plote, jos 
gailų vienišumą. Iš tų viena 
po kitos kylančių premisų 
susidaro foto novelė, kurios 
personažas Antano Kezio 
įamžintoji antis.

Fotografas menininkas 
neperduoda vaizdo doku
mentacijos. Jį domina vaiz
do prigimtis, esmė, įspū
džių grupės sintežė. Kelis 
kart turėjau progų stebėti 
ir savaip skverbtis išdykau
jančia vaizduote į Kezio 
foto parodų pasaulį. Tai di
namika statikoje ir drama 
‘balta-juoda’ šešėlių ir linijų 
plote.

Tuo tarpu Algimantas Ke
zys nesitenkina foto ob
jektyvo tyla. Jis susijun
gia su kino kameros objek
tyvu ir pro jį stebi aplin
ką. Jeigu mano foto studi
joje antelė gyva dėl mano 
suintriguotos vaizduotės ir 
samprotavimų gamos, kino 
filme ta antelė plūduriuoja 
vaizduotės stūmių neliečia
ma. Filme ji yra gyva. Tai 
atpalaiduoja vaizduotę nuo 
pastangų foto nuotraukoje 
ieškoti dinamikos, arba, 
esant nuotaikai, ir pesimisti
nės stagnacijos.

Iš matytų trumpametra- 
žinių kaspinų, kuriuos Ke
zys rodė ir Los Angeles sa
lėse, įsirėžia dėmesin ‘Sta
tyba’. Tai filmas, skirtas 
didelio lietuviško pastato sta 
tybos kronikai. Kezio kuria
ma serija ‘Dvylika’ ir, atro
do, jos tąsa į aštuoniolika, 
o gal ir dar daugiau, tradi
ciniai filmavimo metodai. 
Turinys apdailinamas tam 
tikrais interliudais, realisti
niais akcentais. Tai, visų 
pirma, atpasakojimas. Jeigu 
turtingi resursais kitatau-

čiai tradiciniai skiria vieno 
asmens kino pristatymui 
bent valandą laiko, Kezys 
priverstas kaupti visą savo 
ir scenaristo išradingumą, 
sudėti medžiagą į ... dvyli
ką minučių. Tad kino auto
rius suvaržytas laiko, su
spaustas metražo.

“Dvylika” bus ir išliks 
tam tikra naujovė mūsų ki
no pasaulyje, laikui bėgant 
virsdamas monumentu. “Sta 
tyba” yra savotiška Kezio 
išbėga iš dokumentui būti
no realizmo. “Statybos” trak 
tavime autorius intriguoja 
savotiškais surrealistiniais 
ekskursais. Tai visa gama 
priemonių. Trumpametraži- 
niame kaspine visa tai pa
siekia didelio eksibicinio dra 
matizmo. Čia mielai sutinka
me humoro atspalvius, ekvi- 
libristiškus kaspino sukimus 
atgal, tempo kaitas, pate
tiškus sustojimus ties dide
lėmis smulkmenomis, ties 
smulkiomis stambmenomis. 
Visas tas įvairių vaizdavimo 
metodų srautas savaip svai
gina žiūrovą, priversdamas 
jį domėtis ne konstrukci
jos procesu, bet vaizdo fe
jerija, momentų reikšmingu
mu ir vaizdų žaismu.

Visiškai, ekskurso įgei
džiu, nuveda į fantasmago
rijos pasaulį Dariaus Lapins
ko sukurtoji pantomima, ku
ri, tur būt, visą savo efektą 
sustiprino kaip tiktai kino 
prezentacijos fragmentinė
je tėkmėje. Kezys pavertė 
tą pantomimą drama. Žiū
rovas susitinka su šiuo spal
vingu įtarpu staiga ir, įspū
džio staigmenos parblokš
tas, praranda pastato kons
trukcijos motyvą. Baletiniai 
pasažai, rūbų pasakiškumas 
bei tragiškų scenų itin ak
centuoti gestai, įtraukia 
auditoriją į nerealų pasaulį. 
Ir kada visa tai dingsta taip 
staigiai, kaip ir pasirodė ek
rane, tenka savaip gailėtis, 
kad pasakos visad, tradici
niai, trumpos.

Algimanto Kezio ‘Staty
ba’ mūsų ekrane yra tikrai 
įdomi pastanga išsiveržti iš 
rutininės realybės reporta
žų. Dar daugiau, tai yra 
naujovė, kur pagrindiniam 
realistinio reportaižė pasau
liui suteiktas kitas dažas, 
atrastas kitas fonas.

Ž»l«u didaa* kiliu. aĄraJua aoriatii konc.ntr.oljo. atovykloaa kalina** 
ll.tuvlų* ši. 113 aanam* yra tik aaia kalaU r.rgljo. ratiliu nakaalių 

ll.tuvlų.

Mordovjl, 185/19 (grialtu raiinaa)

1. Abukauskas Jonas
2. Arąminas Vytas
5. Burbulis Antanas 
U. Baltrūnas Antanae
5. Berankis Kasys
6. Biržys Povilas 
7* Bričkus Aleksas
8. Budreika 8tasys
9. Bučinskas Kasys
10. Dambrauskas Antanas 1907
11. Gimbutas Justas
12. Glinskis Vladas 
15»0rusdys Stasys 
l*«Jaunaika Aleksas 
15*Janovlckaa Juosas

BUI1'
1927 1952 
1955 1955 
1917? 1969 
1907 
1917 
1901 
1910 
191*

1967 
1969 
1959
1963 
1952

1925
1917

1962
1998
1961

12
25
15

16. Karu Taodoru
17. Klanauaku Vytu 1
18. Kor.ckM Antanu 1
19. Krivinoku Jonu J
20. KubiliHnu Staaya 1
21>Lapinaku Joana 
Lauraitin staaya 
23.Nmo.v18 iu. Motinjua
26. Btd.ltl. Vytu 
25.Siautlo Liudu 
26.Sarkanaa Stuya
27. Vaivada Antanu
28. Vnl.lti. Antanae
29. Virbioku Mykolu
30. Vilutia Joua

1966 10 
1929 19*9 25 
1908 1965 15 
191? 1965 15 
1905 1959 15 

1966 10 
1907 1970 12 

1 . 196*710
1965715 

1955 195* 25 
1920 1966 10 
1900 1968 15 
1910 1951 25 
191* 1967 10 
191* 1970 15

ŠAUNIOS LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

SANTA MONIKOJE
Lietuvaitės ištekėjimo už 

lietuvio faktas virsta rete
nybe. Vis dažniau rėžia lie
tuvio akis reportažai apie 
mišrias vedybas. Jeigu pas
tarieji aprašymai sukelia 
atodūsius ar gailestį, jog, 
štai, vieno lietuvio šeima 
bus mišri arba lietuvaitė pa
sidarys kitatautės šeimos 
motina, tai Dalios Gurčins- 
kaitės santuoka su Vytautu 
Gedgaudu pradžiugina gu
via viltimi, kad jaunasis

vis dėlto eis savo tėvo pė
domis, jei ne ieškoti protė
vių kilimo pėdsakų, tai bent 
pratęsti mūsų kalbos varto
jimą dar vienai kartai.

Abu jaunieji yra Santa 
Monikos gyventojai, todėl 
po iškilmingų jungtuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, kurių 
metu giedojo solistai Jani
na Čekanauskienė ir Rim
tautas Dapšys, priėmus 
žiedus iš prelato J. Kučin
gio, su šešių porų palyda 
jaunieji persikėlė į Santa 
Monikos prašmatnųjį Mira- 
mar viešbutį, kur Satellite 
salėje įvyko vestuvinė puo
ta. Susirinkusi minia sve
čių laukė atvykstant jau
nųjų. Tėvai pasitiko su duo
na ir druska, o tada, tary
tum naujai išrinktoji vyriau
sybė, visa daili eisena su
sėdo prie stalų ant paaukš
tinimo, salės vidurio pasie
nyje. Svečiai (sakoma, kad 
jų buvę virš 300) spietėsi 
aplink prie staliukų. Vidury
je paliktoji erdvė vėliau bu
vo mindžiojama šimtų batų, 
batukų, besisukant, bešliau- 
žiojant ar besiraivant įvai
raus amžiaus, margaspal
vio apsirengimo ir visokiau
sio ilgio plaukų poromis-po- 
relėmis. Tokios šaunios ves
tuvių puotos nesu matęs 
nei Santa Monikoje, nei Los

1960
1962

1916
1916

11. ir 1?. jau atorykloja

Mordovija 585/17 (sriežtas režimas)
1. Bagdonas Povilas 1917’ 1957 25
2,Gaudinskas Stasys 1915 1952? 25
3. Jaučkojia Juozas 1912 1967 12
*• Jakubauskas Kązys 1920 1965 15
5. Laikus Juozas 1916 1971 15
6. Masalskis Jurgis 1912 1965 15

Mordovija 585/1 (sunkiausio reiiso) 
1. Paulaitis Petras 1905 1958 25

Perais sritis, Kučino

Mordovija 585/3 (ligonini ir lageris) 
1« Grigas Stasys 1915 15
2. Kiaudienė Veronika 1920 1967 10
3» Klinauskas Petras 1897 1960 15
U. Kuki Jonas 1908? 1966 12

1. Akramavižius Petras 1950 1952 25
2. Baranauskas Stasys
3. Bakanavižius Antanas 1917 1969 10
*• Džlaugys Antanas 1965? 15
Gricius Jonas 1910 1956 25
6. Jurkžtas Vladas 1925 19697 25
Kavoliūnas Vytas 1927 1953 25
8. Kadžionis Jonas 1928 1956 25

11. Labrinskaa Aleksgs
12. Les8iauskas Juosės
15. Paulauskas Jonas 
1*.Riekus Jonas 
15«8idaras Jonas
16. Žilinskas Jonas

Pereis sritis ? (pavadinimas lagerio nežinomas
1. Babičas
2. Bastys Vytas
3. Bružas Ignas
*• Čiukšlys Karolis 
5» Dubauskas Julius
6. Dudinas Mykolas
7. Galdikas Palys
8. Jauga Antanas 
9« Jocys
10. Kaminskas Kasys
11. Karpavičius Petras
12. Karalius Jonas?
13. Kirdeikls Vladas 
l*«Kiburys Jonas 
15»Klisas Vaclovas
16. Kuržinskas Jonas
17. Matueevičius Jonas
18. Kitrikas Vladas 
19»HitašiQnas Jonas
20. Miškinis Balys
21. Meškinis

1907 1965 
19*9 1970 
1909 1950 
1912 1951 

1975 
' 1968

7. Misiūnas Leonas
8. Paiilis Aleksas
9. Radauskas Antanas
10. Šikšnys Kasys 
lleVilSiauskas Bronius 
12.2elenkevi8ius Juosės 916 1961

12
*

2. Sinokaitis Jonas 1956 1970 15

5. Bkirultvižius Petras 1962 12
6. Tasoliūnas Povilas 1902 195* 25
7« Tautkevičius Juosės 1902 195* 25
8. Zakšsuskas Pranas 15

9» Kasakevižius Antanas 1955 
10.Kudirka Simas 1951 1971

19557 1955? 25 22.Morkanas Stasys 
1912? 1966 10 Petrauskas Bronius
1912 1965 15 2*»Posšius Petras

1950? 25 25.Purlys Bronius 
1910 1962 15? 26.Rekašius Benius
1925 19*8 25 27«Reeeikis Vytautas
1921? 1967 15 28.Skiparis Pranas

29«81uŠka Antanas 
1908 1962 15 3O.8karžinskaa Juosės
1912 196* 15 51*81apŠlnskaa Vytas

32.8treikus Izidorius 
192* 15 55-Stonkus Povilas
1916 1955? 25 5*.Šerkšnys Jonas
1915 1951 25 55«šaltas Edvardas

56.Tušas Robertas 
1950 1955 25 57-Umieiius Zigmas
1910 1955 25 58.Vyturys Placidas
1922 196* 10 39«Valentinas Vladas
1920 1962 15 *0.Žilinskas Antanas

*l«Žypri Algis 
*2.žvynys Bronius

7» 30, 35, 39, stovykloje gavo dar po 3 setus.
Persės sritis, Solikaesk
1. Povilonis Vidmantas 19*7 197*
2. Rudaitis Izidorius 1911 197*

1950 1972 
1918 19507
1915 196*
1916
1928 1957 
19*5 1970

25
10
5

25
15
15
25

5

1913 15
1922 1968
1920 1961 15

19537 25
1927 19557 23
1962 1*7 25

15
1967 25

19217 1952 ii
1928 1962 15
1906 1967 15
1917 1967
19267 1955’ 20

25
1967 15

1921 1950 25
1967 25

1920 1969 - 6
1930 1959 »
1915 1966 8

2 3«Sakalauakas Antanas 1958 197* 5
5 *•Žukauskas Šarūnas 1950 197^ 6

? - Lageris nežinomas
1. šalvys Vaclovas 19*7 1972 *

# f #

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinino Komitetas apie kiekvieną naują kalini 
praneša AMNESTY INTERNATIONAL Centrui Londone. Labai svarbu apie kiekvieną 
kalini turėti ir suteikti bendrų žinių — trumpą gyvenimo aprašymą. Jei 
kas šiuose sąrašuose rastų savo giminių ar pažįstamų, malonėkite apie 
juos parašyti šiuo adresui VLIKA8,

29 Vest 57th 8treet
Nev York, NY 10019 ELTA

Angeles mieste.
Kaip ten bebūtų, o šiuo

du jaunu žmones suartino 
ir mokslas, ir bendruome
nė, ir šeimos. Jaunoji Da
lia Gurčinaitė, Viktorijos 
ir Igno Gurčinų vienintelė 
duktė (sūnus Rimas praėju
sių metų liepos mėnesį ve- 

’dė Birutę Sanfrončikaitę), 
dar studentė, bet nesišali- 
no lietuvių ir nuolatos daly
vaudavo lietuviškosios bend 
ruomenės įvykiuose. Jauna
sis Vytautas Gedgaudas 
yra Elenos ir Česlovo Ged
gaudų jaunespysis sūnus, 
studijavęs aeronautiką, at
likęs karinę prievolę Vietna
mo fronte, ypač pasižymė
jęs teniso sporte ir net įsigi
jęs laipsnį teniso sporto sri
tyje, dabar yra teniso ins
truktorius Pacific Palisades 
mieste.

Vestuvių pokylyje dalyva
vo Los Angeles Šv. Kazi
miero bažnyčios klebonas 
prel. J. Kučingis, sukalbė
jęs maldą. Buvo nemaža 
svečių iš tolimesnių vietų: 
dr. Jonas Bakšys su ponia iš 
Chicagos; dvi Selenių šei
mos iš Detroito (jaunosios 
motina yra Selenytė); Jur
gis Butkus iš Waukegano; 
David ir Dalia Epley (Butku
tė) iš San Francisco. Matė
si ir žymieji Los Angeles 
bei Santa Monikos visuo
menės veikėjai bei profe
sionalai.

Visa salė sustojusi sugie
dojo jauniesiems Ilgiausių 
Metų, o per pokylį net kelis 
kartus buvo reikalaujama 
‘karčią’ degtinę paversti sal
džia... Pokylyje sveikinimus 
ir telegramas skaitė Rober
tas Selenis. Nors vestuvių 
palyda buvo apsirengusi šių 
laikų priimto stiliaus drabu
žiais (merginos ilgomis gėlė
tomis suknelėmis ir plačia
brylėmis skrybėlėmis, ku
rias salėje nusiėmė), tačiau 
tarpe šokių buvo atliktos

kai kurios lietuviškos ir 
amerikietiškos vestuvinės 
apeigos, kaip vainiko nuėmi
mas su daina ir priejuostės 
uždėjimas, puokštės meti
mas.

Jaunųjų garbei ir šias ei
lutes rašantis su suomių or
kestru Latvala padainavo 
porą priedainių lietuvių kal
ba, kadaise dainuotų su Ba
lio Pakšto orkestru Chica
goje. Geras maistas ir ypač 
beribis baras sudarė tikrai 
nuotaikingą atmosferą. Ne
nuostabu, kad visi buvo pa
sijutę kiek jaunesni. At
rodo, kad tik švintant iš
siskirstė paskutinieji sve
čiai ir labai išvargę jauno
sios tėvai.

Šia proga noriu dar kartą 
pasveikinti jaunuosius, su
kūrusius naują, lietuvišką 
šeimą. Tikiu, kad jie savo 
jaunąją kartą išauklės gra
žiai savo kalba kalbančiais 
ir patys sieks išlaikyti šei
moje lietuvišką dvasią ir 
patriotinę sąmonę. Dideli 
nuopelnai yra abiejų jau
nųjų tėvų, žinau, kad mano 
buvusioji gimanzijos kole
gė, Elena Gedgaudienė-Kaz- 
lauskaitė, buvo tuo didžiuo
ju varikliu, kuris jos sūnų 
veste privedė prie savo tau
tos dukros. Viktorija ir Ig
nas Gurčinai, nors ir dau
giabučių namų savininkų 
kastos, tačiau yra kupini 
lietuviškos savigarbos ir sa
vo vaikus auklėjo lietuviais. 
Linkiu jauniesiems, po savo 
povėstuvinėsd kelionės į Ja
maikos salą, iš karto pradėti 
naują gyvenimą su viena 
mintimi, su vienu siekiu -- 
kad jų vaikai užaugtų tokiais 
pat gerais lietuviais, kaip ir 
jie patys.

A. Mironas

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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OK. LIETUVOIE DARBO MEILE
BOTAGU ĮDIEGIAMA

Sena tarybinė išmintis by
lojo, kad sovietų santvarką 
išlaiko raudonarmiečių dur
tuvai. Spaudos isterija ties 
žemės ūkio darbų temomis 
rodo, kad žemės ūkį išlaiko 
režimo botagas. Dabar, ru
deniop, sovietinė spauda 
knibždėte knibžda garsini
mais ir raginimais. Tiktai 
keli iš visos krūvos: kiek pa
darei per dieną? brangi kiek
viena valanda! brangink 
laiką! būk pirmūnu! kur ta
vo kombainas?

Kiekvieną mielą dieną to
kie ir panašūs šūkiai seka 
žemės ūkio darbuotoją kiek
viename žingsnyje. Jų pilna 
spauda, jie iškabinti ant ko
lūkio kontoros sienų, ant 
stendų prie kelio, net ant 
traktorių ir kombainų. Pa
gal žmonių patarlę “kam kas 
sopa, apie sopulį tas šneka”, 
režimas užspringdamas rė
kauja apie tinkamą derliaus 
nuėmimą.

Žemės ūkio darbai, ly
giai industrijos veikimas, 
yra natūralus, sumanus ir su 
dienos bei rinkos poreikiais 
suderintas atitinkamų bran- 
žų veikimas. Laisvoje vi
suomenėje tomis temomis 
niekas nekelia erzelio, nei 
ragina dirbti. Tai savaime 
aiškios kiekvieno dirbančio
jo pareigos.

Kitaip yra sovietinėje san
tvarkoje. Režimas nepasitiki 
darbo masėmis, įtaria žmo
nes sabotažais, nedoru elge
siu, apsileidimu, nenoru tin
kamai dirbti. Šis psichopati- 
nis požiūris į darbininką 
sudaro tą rėksmingą triukš
mą, kuris nesustodamas čai
žo žmonių nugaras grasini
mais ir raginimais. Kiek 
vienas sveiko proto stebėto
jas tartų: argi žemės ūkio 
darbuotojai nežino nė savo 
pareigų? Netiktai ‘mitinguo
se’, kurie atima žmonėms 
ilgas valandas, bet ir spau
doje, ir per radiją, aiškina
mos traktorių parengimo de
talės, kaip prisukti kokius 
velenus, varžtus, kabiklius...

Neišpasakytai didelė ir 
ėdri biurokratų minia, kuri 
apžiojo visas sovietinio ūki
nio aparato atšakas, pos
tringauja iš savo patogių ka
binetų paskaitomis ir raši
niais. Pagal rusų pasakie- 
tininko J. Krylovo posakį: 
biurokratija čia prilyginti
na musei, kuri svimbdama 
ties dirbančio jaučio ragais 
per visą darbo dieną, vaka
re gyrėsi: “ir aš ariau”.

Ok. Lietuvoje dabar atsi
rado naujas raginimų ‘meto
das’. Tai skambių antgal- 
vių rašiniai apie nepapras
tus derliaus nuėmimo laimė
jimus... kitose sovietinėse 
‘respublikose’. Praėjo dide
lis triukšmas apie Volgogra
do srities stebuklus. Sudun
dėjo naujas triukšmas 
(‘Valstiečių laikraštis’ Nr. 
100) apie tolimo Krasnoda- 
ro kolūkiečių laimėjimus. 
Krasnodare, kaip rašo bolše
vikinės Eltos pranešimas, 
kombainininkai buvo stro
piai kontroliuojami specialių 
komisijų, kontrolieriai lipte 
lipo dirbančiam žmogui ant 

kulnų, nepasitikėjimas dir
bančiu žmogumi pasiekė 
aukščiausią laipsnį. Už tat 
dabar galima pakalbėti apie 
‘laimėjimus’.

Ir dar daugiau - “kras- 
nodariečių patyrimas - vi
siems” skelbia naujai sugal
voti šūkiai.

Čia prisimena nusišovusio 
sovietų rašytojo Simonovo 
parašytas veikalas apie Sta
lingrado gynybą. Pirmoje ei
lėje buvo raudonarmiečiai, 
už jų nugarų, antroje eilė
je, stovėjo enkavedistų ka
riuomenė. Raudonarmiečiai 
negalėjo pasitraukti nė pė
dos atgal. Tokius šaudė en
kavedistai. Tokiu pat ‘meto
du’ sovietuose dabar nuima
mas derlius. Greta kiekvie
no darbininko tupi kontro
lierius, kurio galioje darbi
ninko likimas.

Laisvoji visuomenė be jo
kių rezervų atmeta bota
go naudojimą darbo našu
mui pasiekti. Laisvo asmens 
suinteresuotumas uždarbiu 
ir atliekamo darbo kokybe 
sudarė amerikinį gerbūvį, 
kuris nepalūžta net nevyku
sios valstybinės administra
cijos sąlygose (grūdų išve
žimas, infliacijos nepriežiū
ra, kapitalo užsienin bėgi
mas, kainų kontrolės stoka).

Komiškiausia sovietinio 
botago antroji pusė yra 
gausiausias visokių ordenų 
ordenėlių, žetonų, blėkučių, 
vėliavėlių dovanojimo po
tvynis. Kai kada matome 
nuotraukose tokius pasižy
mėjusius ‘darbuotojus’, ku
rie palinksta po blėkučių bei 
skambalėlių svoriu, prika
bintu prie jų krūtinių.

Darbo meilės botagu nį- 
diegsi. Botagas yra vergų 
epochos liekana.

WANTED IST CLASS SKILLED 
PROTOTYPE MECHANIC 
LAYOUT DRAFTSMEN 

DESIGNERS 
TOOL-DIE REPAIRMEN 

Medium sixed automotive paris manų, 
faclurer ha* immediale openings. 
Good working conditions, fringe ben« 
efits, overtinie, and Blue Cross. 
pension pJan. Apply 

FERRO MFG.
1380 E. WOODBRIDGE 
DETROIT MICH. 48207 

(72-81)

and

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

7'/;%

6J/i %

Už CERTIFIKATUS MOKAME:

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

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Ltnder

aint 
ptliony 
parings

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

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

Juozas Gribauskas, vedėjas
j - - — _____ _

TĖVYNĖS GARSAI PAPUOŠTI
SIDABRU

(Atkelta iš 1 psl.) 
žadinti tautinę Clevelando 
ir jo apylinkių lietuvių dva
sią ir juos informuoti aktu
aliaisiais lietuviško gyveni
mo reikalais”. (Citata iš pra
nešimo Clevelando lietu
viams, 1960 liepos 31). Nuo 
šios datos Clevelando Tėvy
nės Garsai ir J. Stempu
žis tapo savaiminga institu
cija, pasiekianti tūkstančius 
klausytojų, sudaranti savąjį 
centrą lietuviškame gyveni
me, plačiai paskleidusi lietu
vių vardą net kitų tautybių 
tarpe ir amerikiečiuose.

Programos vedėjo ir pra
nešėjo darbas iškėlė J. 
Stempužio daugeriopą talen
tą -- balso tinkamumą mik
rofonui, literatūrinį pasiruo-

Margučio redaktorius P. Petrulis, prie mikrofono, 
atvykęs iš Chicagos į Clevelandą pasveikinti Tėvynės 
Garsus dvidešimtojo gimtadienio proga (1969). Prie stalo 
iš kairės vedėjas J. Stempužis, pranešėja Milda Lenkaus
kienė ir WXEN radijo stoties administratorius L. Dus.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Čiurlionio ansamblio kank 
lių orkestro vadovė Ona Mi
kulskienė paliko išskirtinę 
žymę radijo laidoms - kank
lėmis jos {skambintu “Lietu
viais esame mes gimę” 
motyvu pradedama Tėvynės 
Garsų programa... jau 25 
metai.

J. Stempužis, siekdamas 
glaudesnių ryšių su Cleve
lando latvių ir estų bendruo
menėmis, 1962 įsteigė Balti
jos Aidų programą, kuri vei
kia kaip atskira Tėvynės 
Garsų laida ir transliuoja
ma pirmadieniais per tą pa
čią - WXEN stoti. Šios pro
gramos pranešėjais buvo Jo
nas Daugėla, Aldona Balčiū
naitė, Algis Širvaitis ir Kris
tina Stankaitytė. šešerius 
metus pirmadieninę T.G. lai
dą redagavo ir pranešinėjo 
Raimundas Kudukis, kuris 
tapęs Clevelando miesto vie
šųjų įmonių departamento 
direktorių, jau negalėjo su
grįžti prie mikrofono.

Ohio Lietuvių Gydytojų 
D-ja 1963 paskyrė kultūrinę 
$1,000 premiją Tėvynės 
Garsams už jaunimo valan
dėles, gi Pasaulio Latvių 
Federacija už ypatingus 
nuopelnus radijo srityje, 
ypatingai už įsteigimą lat
vių radijo laidų Clevelan
de, apdovanojo J. Stempužį 
sidabro medaliu “Latvio Pro 
Merito”.

Per 25 metus Tėvynės 
Garsai transliavo 1332 penk
tadienines laidas ir 615 sa
vaitinių laidų pirmadieniais. 
Viktoras Mariūnas prieš 
penkerius metus, kalbėda
mas Tėvynės Garsų 20-ja- 
me gimtadienyje, pastebėjo: 
“Daiktų niekada nebūtų bu
vę, jeigu skirtu laiku nebūtų 
atsiradęs žmogus, kuris juos 
darytų. Šiandien nebūtų 
radijo programos, jeigu ne
būtų Juozo Stempužio”. Gal 
būt, retoriškas, iškilmėms 
tinkąs teiginys, bet štai ką 
laiškuose radijui kalba klau
sytojai. Stasė Miglinienė: 
"... Atmetu visus darbus į 
šoną, sėdžiu ir klausausi 
visą valandą. Taip pat ir pir-

Šimą, gabų radijo žurnalis
tą, gerą administratorių ir, 
apskritai, žmogų su sveika 
nuovoka daugelyje gyveni
mo sričių. Jo sudėta nuos
tabiai daug darbo ir rūpes
čio, kad Tėvynės Garsai 
būtų įdomūs, kad juose 
skaidriai atsipindėtų lietu
vių atlikti darbai ir kultūri
niai laimėjimai, kad progra
ma turėtų reikiamą finansi
nį užnugarį.

Dvidešimt penkerių metų 
laikotarpyje prie mikrofono 
reiškėsi daug talentingų Cle
velando lietuvių, kurie padė
jo pranešinėti programas, 
vedė atskirus skyrius, reži
savo radijo vaidinimus ar 
specialias laidas. Programos 
formą, stilių ilgainiui nusta
tė pranešėjas Balys Augi
nąs. Minėtini ir kiti prane
šėjai - Lilijana Janulevičiū- 
tė, Jadvyga Damušienė, Re
gina Braziulevičiūtė, Nijolė 
Ambrazaitė, Ingrida Stasai- 
tė, Aldona Balčiūnaitė, Ro
mas Zorska, Aldona Stem- 
pužienė. Iš jaunimo -- Vidas 
Banionis, Vilija Nasvytytė, 
Živilė ir Onutė Kliorytės. 

Įdomias pasaulinių žinių ap
žvalgas redagavo Jonas P. 
Palukaitis ir lietuviškojo gy
venimo apybraižas Aleksas 
Laikūnas. Jaunimo valandė
lėmis daugiausia rūpinosi 
mkt. Juozas Žilionis, rež. 
Zigmas Peckus, mkt. Este
ra Alšėnienė ir rež. Petras 
Maželis su Vaidilos teatro 
nariais.

Populiarias Moters Pasau
lio valandėles redagavo Mil
da Lenkauskienė, Henrikas 
Bankaitis, NASA inžinie
rius, komentuodavo Apollo 
skrydžius. Naujųjų metų iš
vakarėse tradiciniai kiekvie
nais metais per Tėvynės 
Garsų radiją žodį tardavo 
PLB garbės pirmininkas 
Stasys Barzdukas.

Po ‘interview’ (1973) su TV ir filmų aktore Rūta Lee- 
Kilmonyte Tėvynės Garsų radijo redaktoriai gaivinasi 
alučiu. Iš kairės R. Kudukis, Rūta Lee, J. Stempužis ir 
A. Kalvaitis. V. Bacevičiaus nuotrauka

madienį. Tikrai labai malo
nu jumis turėti čia mūsų 
kolonijoje... Linkiu ištver
mės ir toliau nenuilstančiai 
vesti šį gražų darbą”. Jo
nas Daugėla: “Clevelando 
niekaip negalime užmiršti. 
Ir turiu tavo garbei pripa
žinti, kad tiesiog laimė lai
mėje, kad būdamas Cleve
lande prisivariau net aštuo- 
nias juostas tavo radijo pro
gramos. Dabar jos mums 
skamba gražiausios simfoni
jos garsais...” Aldona Kava- 
liūnienė: “Tėvynės Garsai

ST. LOUIS ILL. IR
Pirmiausia Dirvos skai

tytojus noriu painformuoti, 
kad S. Louis Mo., o ypač jo 
rytinė dalis East St. Louis, 
III. tebėra nepakeisti tik že
mėlapyje. Praktiškai E. St. 
Louis yra tik ‘juodas plotas’ 
su apdegusiais ir apdaužy
tais namais, su aukšta iki bu
vusių langų žole ir dvokian
čiomis gatvėmis.

Reikia pripažinti, kad 
dabartiniai gyventojai nei 
kiek neklysta, jei savąjį 
miestą vadina džiunglėmis.

Vakarinėje dalyje - St. 
Louis, Mo. šiek tiek geriau, 
bet miesto centras kasdien 
vis daugiau panašėja į East 
St. Louis, III.

Didžioji lietuvių dalis iš 
miestų išsikėlė į miestelius, 
kaimus ar net į vienkiemius. 
Pasimatome sekmadieniais 
pamaldų metu, kurios vyks
ta Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje, prieš 
kelis metus pastatytoje da
bartinio vyskupo A. Deks- 
nio, pagal arch. J. Muloko 
projektą.

Po bažnyčia yra talpi sa
lė, kuri visiems geros va
lios lietuviams atdara, bet 
gaila, kad parengimai beį
manomi tik iki saulės nusi
leidimo.

ALTS-ga susirinkimus bei 
subuvimus dažniausiai ruo
šia privačiuose namuose ar
ba didesniuose restoranuose 
užmiesty.

Dėl šių priežasčių, mano 
įstikinimu, tiksliausia bus jei 
mes rašysime ne E. St. 
Louis III. ar St. Louis, Mo., 
bet trumpiau ir aiškiau St. 
Louis III. ir Mo. Apylinkė.

*•*
Šių metų pradžioje gau

siai iš apylinkių susirinkę 
lietuviai N.P. parapijos salė
je paminėjo ilgamečio LB pir 
mininko Zigmo Grybino 50-jį 
gimtadienį. Atsitiktinai tuo 
metu buvęs JA Valstybėse į 
šį parengimą atsilankė ir 
vysk. A. Deksnys. Nieko 
stebėtino, vysk. Deksnys čia 
klebonavo virš 20 metų, tai
gi jam ne tik kiekvienas čia 
gyvenąs lietuvis yra gerai 
pažįstamas, bet ir kiekvie
nas kampelis artimas ir mie
las.

Vaišes .solenizanto garbei 
paruošė lietuvių moterų 
draugija. Pagal nerašytą po
tvarkį saulei leidžiantis sve
čiai išsiskirstė.

Š.m. liepos. 27 d. atšven
tėme vietinio ALTS-gos sky
riaus steigėjo ir dabartinio 
pirmininko inž. Jono Gum- 
belevičiaus taip pat 50-jį 
gimtadienį.

man buvo kaip ištikimas 
draugas, kuris kartą savai
tėje aplankydavo ir išblaš
kydavo. Gaila, kad tik kartą 
savaitėje...” Nijolė Kers- 
nauskaitė: “Tėvynės Garsų 
radijas yra visų mūsų skau
čių gyvenimo dalis -- čia jos 
naują lietuvišką dainą išgirs
ta, prie jo ir pamokas litu
anistinei mokyklai paruo
šia. Besiklausydamos ir pa
čios dainuoti pradeda, toli
mos tėvų žemės dainas pa
milsta.”

(k)

MO. APYLINKĖJE
i Vaišės ir jubiliato pager
bimas įvyko Spanish Trace 
Apt. Ciub-House, Mo. Vi
sais vaišių reikalais stropiai 
ir, žinoma, ‘labai slaptai’ rū- 
ponosi solenizanto žmona A. 
Gumbelevičienė. Pagerbime 
dalyvavo gausus būrys su
kaktuvininko draugų ir pa
žįstamų.

Reikia pažymėti, kad inž. 
J. Gumbelevičius šiuo metu 
yra gal vienas iš pačių iški
liausių lietuvių šioje apylin
kėje. Jis McDonald Co. tu
ri labai gerą vardą ir aukš
tą postą. Jis gausiai remia 
visus lietuviškus reikalus, 
bet ypatingai dosnus Lietu
vių Tautinei Sąjungai.

Visi dalyviai palinkėjo su
kaktuvininkui geros sveika
tos, ilgų metų ir sėkmingai 
kopti karjeros laiptais.

Southern Illinois Univer
siteto Baleto instruktorės 
Ms. Gayle Kassing pastan
gomis suorganizuota baleto 
kompanija “Community Ci - 
vic Ballet, Ine.”. Kompa
nijos prezidentas yra Way- 
ne Bradshaw, 1502 W. Main 
St., Collinsville, III.

Vyriausia choreografe ir 
meno vadove pakviesta ba
leto artistė Irena Adoma- 

vičiūtė-Gintautienė. Ji jau ei 
lę metų sėkmingai dirba sa
vo studijoje ir yra suruošu- 
si scenoje keletą didesnių 
pastatymų. Linkime sėkmės 
ir ištvermės naujame dar
be. (rg)

FOUNDRY GRAY IRON
Experienced Journeyman 

Sąueezer Floor 
MOLDERS 

and 
LABOORERS 

Mušt be able to pass physical 
examination. Good hourily rate. 
Fringe benefits. Pension plan. 
Insurance package including 
major medical.

Write apply or call collect 
KENT FOUNDRY CO.

514 Butterworth Southwest 
Grand Rapids, Mich. 49504 

616-451-8423
(70-79)

GENERAL FACTORY work 
for mature individual for mate- 
rial handling & stoekroom. Sa
lary 'commensurate with experi- 
ence. Day work 8-4:30, only stea
dy dependable help apply.

(215) DE 2-8000
* (70-72)

AUTOMATIC
Screw Machine Operator 

SET-UP MEN 
Acme Gridley experience only, per* 
manent position, lop wages. The best 
fringe benefits and good working 
conditions.

SOLAR MACHINE 
PRODUCTS CO. 
29350 NORTHL1NE 

ROMULUS, MICH. 48174 
3 13-941-3700 

(72-74)
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ELIZABETHO LIETUVIU LAISVĖS SALEI 50 METU

Turbūt pasaulyje nedaug 
yra tokių kraštų, kur drau
giškumas būtų žmonėms 
tiesiog verste verčiamas; 
nori-nenori, bet draugiškas 
turi būti. Ką aš kalbu -- ne
daug kraštų?! Žinau tik vie
ną tokį puikų, dangų ant že
mės, kur visi draugai, viskas 
draugiškai, visur draugys
tė. Sovietų sąjunga! Ten 
yra specialūs draugiškumo 
prižiūrėtojai vadinami ‘dru- 
žiniki’. Prieš porą dienų vie
name vietiniam laikrašty 
mačiau, jog ‘družininkams’ 
yra duodama daugiau teisių. 
Visai suprantama, nes koks 
gi ‘družinikas’ be teisių?

Galbūt jūs klausiamai 
suraukiat kaktą ir norėtu
me žinoti apie ką aš Čia kal
bu? Matote, yra šitaip.

Sovietų sąjungoj draugys
tę reikia prižiūrėti, kad ji 
būtų draugiška visą laiką, o 
ne tiktai darbo valandomis. 
Todėl yra sudaromi sava
rankiški vyrų kadrai, kurie 
padieniui... oi, čia turiu pa
taisyti; ne padieniui, nes die
ną draugystę prižiūri poli
cija. Išeitų jog tik kas vaka
rą, eilės tvarka, vienos apy
linkės gyventojai turi patru
liuoti gatvėse draugiškumo 
išlaikymui jų apylinkėje. 
Dabar družinikai galės ne
šiotis guminį ‘bananą’, galės 
areštuoti ir net visą valan
dą išlaikyti nusikaltėlį prieš 
atiduodami jį policijai. Prie
do -- (galbūt) duos jiems uni
formą, o jei ne - tai daug 
platesnį raištį ant rankovės. 
Jie galės komandiruoti net 
policijos automobilį sugavi
mui kokio nedraugiško ar 
šiaip kreivai žiūrinčio į daly
kus draugo. Į Kalvariją 
družininkas be NKVD pa
gelbos nusikaltėlio uždaryti 
negalės. Padėtis ir autori
tetas bus jau kitokie, ar ne? 
Pirmiau būdavo sugauna 
družininkas pijoką ir nutem
pia į ‘blaivininimo įstaigą’, 
o. ten jau policija, be druži- 
ninko pagelbos ‘blaivina’ 
žmogų; nuo laikrodžio geres

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį 
lietuvį kailininku. 
Chicagoje Rkfl
NORMANĄ 'SI 

BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 MuĮU 
(įstaigos) ir 
677-8489 (buto) fflMB

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

DRAUGIŠKAI

nio, rūbų ar šiaip kokių 
vertingesnių dalykų. Kar
tais policija būna labai gera 
ir parveža tokį namo ir ten 
dar ką nors ‘prablaivina’. 
Družininkui iš to jokios nau
dos. Dabar kas kita; su ‘ba
nanu’ ir valandą palaikyti 
galėdami družininkai irgi ga
lės prisidėti prie blaivini
mo. Tik ne visada išeina, 
kaip žmogus kombinuoji. 
Papasakosiu, kaip buvo ma
no dėdei Motiejui.

Vieną dieną atėjo kolek
tyvo vyresnysis pas dėdę 
Motiejų ir rodo popierį iš 
partijos komiteto, kuriame 
įsakome jų kolektyve ‘sava
noriškai’ suorganizuoti ‘dru- 
žiną’ iš penkių asmenų. Bū
damas jau senas dėdė to ne 
tik, kad Besigina, bet dar 
naudoja malonės prašymui 
nuo tų garbingų ir neapmo
kamų pareigų atleisti, 'ta
čiau prie geriausių norų 
be dėdės penkis surinkti 
neįmanoma.

-- Na, ką, Matviej, - sako 
vyresnysis. - Sykį į mėnesį 
porą valandų pavaikštinėti 
po rajoną vieni juokai. Neno
ri? Kaip tai nenori. Tu ne
turi jokių pareigų, galima 
sakyti, ideologiškai visai dy
kas bizinėji. Kolektyve dirb
ti nori, o kai reikia draugiš
kame gyvenime dalyvauti, 
tu nori nuošaliai stovėti. 
Jeigu neisi į ‘družiną’, tuo
met padarysiu gatvės agita
torium. Tada tikrai sveikatą 
prarasi žmones į mitingus 
varinėdamas. Ar tau ne 
lengviau bus su draugu 
dviese ir su raiščiu tiktai 
ant rankovės pagaudyti jų- 
sų rajone prostitutes, spe
kuliantus ir girtuokliškus 
dhuliganus? Rytoj po drbo 
valandų, kad man tučtuojau 
su kitais ‘savanoriais’ užsi
registruotum partijos komi
tete.

Kur dėsis dėdė Motie
jus? Kitą dieną gavo raištį 
su užrašu ‘družiniki’ ant ran
kovės, gavo laiko planą ir 
rajoną, kuriame su draugu

AGA

Serioža (jį irgi gavo partijos 
komitete) kartą į mėnesį 
turės patruliuoti keturias 
valandas gaudydami gir
tuoklius ir chuliganus ir pa
našius liaudies kenkėjus. 
Jeigu būtų pasipriešinimas, 
jiems leidžiama panaudoti 
visas turimas jėgas. Tur
būt jau minėjau, kad dėdė 
Motiejus jau gerokai pažen
gęs metuose, todėl jėgos 
naudojimas jam ... Na, tiek 
jau to. Svarbiausia ‘druži
ninkas’ turėjo žiūrėti, kad 
jo rajone nesivalkiotų pros
titutės, nespekuliuotų juoda 
prekyba liaudies parazitai ir 
išnaudotojai ir kad tarpu
vartėse, patvoriuose ir šiaip 
užkampiuose niekas negir
tuokliautų. Čia ir išdygo dė
dės Motiejaus problema. Gy
venimo buitis piešia visada 
kitokius paveiksus; galima 
sakyti, jog kartais išeina 
juokingos buities karikatū
ros.

Spekuliaciją ir prostitues, 
pagal savo amžių ir pajamas, 
dėdė Motiejus galėjo “take 
it or leave it”, greičiau 
‘leave’, negu ‘take’. Tarpu
vartės ir patvoriai sudarė 
didesnę problemą. Matote, 
visoj sovietų sąjungoj, kurią 
ištikrųjų valdo pati liau
dis, vakarais liaudžiai nėra 
kur dingti ir su draugu stik
lą išgerti. Gyvenbučiai pilni 
vaikų ir senukų, spausti- 
nai maža vietos saviems, 
todėl socialinis vyrų gyveni
mas vyksta tuose naujuose 
sovietų šalies ‘klubuose’ - tar 
puvartėse, patvoriuose ir 
šiaip kokiose malkinėse ar 
palėpėse. Ne ‘tarnybos’ me
tu, dėdė Motiejus, nors ir 
našlys, tačiau draugui pa
sikviesti vietos irgi neturė
jo. Iki tapimo ‘družinin- 
ku’ jis irgi buvo stipriu 
šių vietovių patronu.

Galbūt iš Motiejaus dar 
būtų išėjęs koks nors pusbė- 
dis ‘družinikas’ jeigu ne jo 
paties kaimynai ir pažįsta
mi, kurie patys buvo tie 
ideologiniai chuliganai, di
desni už tuos patvorinius, 
nes juos skyrė tik siaura 
laimės linija - jiems nerei
kėjo ‘savanoriauti’ į druži- 
nikus.

Per visą laiką apylinkės 
žmonės geri ir draugiški, 
galimą sakyti visai ‘Nice 
people’. 0 tą tarnybinį vaka
rą, rodos, kad juos koks vel
nias apsėda. Eina pro šalį 
ir tavęs su raiščiu ir Serioža 
nemato. Tas dar būtų nieko. 
Kiti, eidami pro šalį ima taip 
kvailai nušnekėti, kad rodos, 
imk, plytgalį ir duok snukin. 
0 dar, kaip tyčia, kada 
krūtinėj toks degantis mau
dimas, toks ap..., ak, ką čia 
išsakysi, kaip žmogui ant 
širdies. Tada nė viename 
patvory nerasi nė vieno, ale 
nė vieno vienišaičio draugo 
su bonka.

Vienas vakaras buvo toks 
lyg užkeiktas, kada visas 
gyvenimas pasisuka atbulai.

Tarnybos vakarą, užsire
gistruojant komitete, druži- 
nos komandyrius dažniau
siai perspėja: -- Dieduški,

Pirmieji lietuviai, apsigy
venę Elizabethe aptinkami 
1878 metais. Kolonija spar
čiai augo, nes čia buvo daug 
darbo galimybių. Čia veikė 
Singerio siuvamųjų mašinų 
fabrikas, miesto pašonėje 
buvo naftos valyklos, laivų 
statybos, chemikalų, munici- 
jos pramonės ir kita. Ilgai
niui į Elizabethą privažia
vo arti 10,000 tautiečių. 
Pradžioje, neturėdami savos 
bažnyčios ir kunigo, jie ei
davo į Šv. Patriko bažny
čią. Atsirado būtinas rei
kalas turėti savo maldos na
mus, o susirinkimams savo 
salę.

Lietuvai tapus nepriklau
soma valstybe, tautinė są
monė smarkiai atgijo, pavyz 
džiui Lietuvos Laisvės Pa
skolos Lakštų lietuviai iš
pirko už 35,000 dolerių. Nuo
savo namo įsigijimo mintis 
gimė 1921 metais. Bruno 
Kopūstaitis pasiūlė duoti 
Lithuanian Liberty Hali var
dą. Pagaliau Romualdo Džio- 
valio pastangomis 1924 me
tų pavasarį buvo nupirktas 
sklypas 269 Second Street 
ir statybos darbai prasidė
jo Kertinis akmuo buvo pa
dėtas su didelėmis iškilmė
mis dalyvaujant gausioms 
lietuvių organizacijoms ir 
Elizabetho miesto valdžios 
atstovams. Viskas- vyko 
sparčiai, nes buvo išparduo
tos 2609 akcijos - šėrai. Tas 
sudarė tvirtą statybos kapi- 

šiandien pasisaugokit, nes 
partijos komitetas tikrins, 
ar gerai einate garbingas 
draugiškumo priežiūros pa
reigas. - Tokį vakarą sąži
ningai vaikštai su Serioža 
po rajoną, šnekučiuodamas 
ir perspėdamas Katjas ir 
Svetlanas, kad nestovėtų be 
darbo tarpdury. (Čia noriu 
pažymėti, kad Katjos ir 
Svetlanos mažai bestovi- 
niuoja, dabar jos daugiau
sia važinėja Moskvičiais ir 
družinikams problemų nebe
sudaro. Policija jas vadina 
‘motorizuota infanterija’) 
Tokį vakarą ir patvoriams 
švilptelėji. Bet tą prakeik
tą vakarą komandyrius Alek 
siej matyti užmiršo perspėti 
ar nežinojo.

Buvo labai šaltas vaka
ras, todėl abu su Serioža 
nutarė ‘sušilti’. Sudėję 
‘skladką’ nusipirko ‘skais
čiosios’ didelę bonką ir nu- 
lindę į naujos statybos 
mūrus nutarė išlaukti “dar
bo valandų” pabaigos. Va
landžiukę pagirkšnojus ir 
jau truputį apšilus, ar iš vel
nio uodogos, anot Motie
jaus, prieš juos išdygo parti
jos komitetas. Būtų gal ne 
taip blogai buvę, jeigu jie 
būtų nusiėmę raiščius nuo 
rankovių. Dabar?... dabar 
jie kaltinami išdavyste ir 
įžeidimu sovietų sąjungos 
suverenumo. Dėdė Motiejus 
švilptų ant suverenumo, bet 
išdavyste kaltinimo jis so
vietų sąjungai dovanoti ne
gali.

Ir vėl vienas prieš visus. 
Motiejus sėdi kalėjime ir 
nori užvesti bylą prieš par
tijos komitetą, taip sakant, 
juos atgal į velnio uode
gą suvaryti. 

talą. Pastatas, salė, baras 
ir kėgliavimo įrengimai bu
vo užbaigti ir visuomenės 
naudojimui atidaryti 1924- 
jų metų spalio mėnesį. Sve
tainė tapo vieta, kur lietu
viai po sunkaus darbo galė
jo atleisti savo raumenis, 
susiburdami užeigoje, o sa
vaitgaliais nuosavoje salė
je vykdavo įvairūs parengi
mai.

Po Antrojo Pasaulinio Ka
ro į Ėlizabetha iš sugriau
tos Vokietijos miestų atvy
ko 320 naujakurių ir Liberty 
Hali tapo nuolatinė įvai
rių susirinkimų bei renginių 
vieta. Šiandien čia prieglobs 
tį savo susirinkimams ran
da Lietuvių Bendruomenės, 
Tautinės Sąjungos, Skautų 
ir -Skaučių darbuotojai ir ki
ti. Be to jau per eilę me
tų šiose patalpose repetuo
ja mūsų judri jaunimo tau
tinių šokių grupė Lieps- 
na.Lietuvių svetainės vado
vybe, jos direktoriai ir ak
cininkai sveikina vieni kitus 
bei visus lietuvių bičiulius 
šia reikšminga 50 metų gy- 
vuotės proga, linkėdami, 
kad ši vieta ir toliau pasilik
tų lietuviškų susirinkimų ir 
tautinės veiklos namais, kur 
lietuviška liepsnelė dar ilgus 
metus rusentų ir šildytų 
mūsų pavargusias širdis.

Asmenys, ėję įvairias ad
ministravimo pareigas tarp 
1954 ir 1974 metų:

Prezidentai: John Reedy, 
Charles Oskutis, John Kre- 
zonis, Jonas Švedas, Valen
tinas Mėlinis, Kazys Oža- 
las.

Vice Prezidentai: William 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Išvyksta LAPKRIČIO 22 dieną — grįžta 

LAPKRIČIO 30 dieną.
KAINA TIK $649.00

Paskutinė šių metų grupė išvyksta

PLATING PRODUCTION
SUPERVISOR

Required for Chrome plating plant. 3 years plating and super- 
vision experience required. Good working conditions. All fringe 
paid benefits. Salary to be discussed.

Apply call or write to:

FREELAND INDUSTRIES LTD.
BOX 960

KINGSVILLE, ONTARIO, CANADA
519-733-2303

(70-76)

4
♦ GRUODŽIO 20 d. ir grįžta SAUSIO 3,1975. 4
J KAINA $829.00
| Jungtis prie ekskursijų galima
♦ BOSTONE ir NEW YORKE.
i GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
į NESIVeLUOKITE!
♦ Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu
Į kreipkitės į
t TRAHS-ATLANTIC TRAVEL
♦ SERVICE
♦ 393 West Broadway, P. O. Box 116
| South Boston, Mass. 02127
♦ Tel. (617) 268-8764
4 Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
A (PRICF.S QUOTED ARE EFFECT1VF. AUGUST I. 1974.

AIR FARES SUBJECT TO CHANGES).

Senkus, Frank Ruzgą, R. Za- 
bita, Vacys Kvetkus, Kazys 
Ožalas.

Sekretoriai: John Osku
tis, William Senkus, Frank 
Ruzgą, Mikas Macys, Jonas 
Zubavičius, Pranas Puronas.

Finansų Sekretoriai: Al- 
phonse Vaiculevičius, Kazys 
Kaspariūnas, Alfonsas Jar- 
mas, Vytas Bitėnas, Valen
tinas Mėlinis.

Kasininkai: Walter Dres- 
cher, Frank Grinchis, Vin
cas Mamaitis. Dabartinė 
Vadovybė 1973-1974: Prezi
dentas - Kazys Ožalas; Fi
nansų Sekretorius -- Valenti
nas Mėlinis; Knygų sekreto
rius - Pranas Puronas. Di
rektoriai: John Reedy, Ed
mundas Kubaitis, Pranas 
Kudulis, Elena Juškienė, Al
gis Bitėnas, Rimas Bitėnas, 
Romas Puronas; Vedėjas - 
Jonas Švedas ir jo pagelbi- 
ninkai: Pranas Kudulis ir 
Robertas Margadonna.

Ta proga spalio mėn. 5 
d. 7 vai. vak. yra rengia
mas didžiulis minėjimas ir 
puota. Dalyvaus Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis ir Eliza
betho burmistras Tomas 
Dunn. Po to bus meninė 
programa, kurią išpildys 
akt. Vitalis Žukauskas ir 
New Jersey vyrų kvarte
tas, vadovaujant dr. Dariui 
Slavinskui. Bilietus užsisa
kyti dabar skambinant Pra 
nui Kuduliui 965-0014 (area 
code 201) arba Jonui Švedui 
EL 1-6646 (area code 201).

J. Veblaitis

t
♦♦
♦
♦

♦♦♦i♦♦♦

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 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.



1974 m. rugsėjo 27 d. DIRVA Nr. 72 — 5

REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

SULAUKĖME KAPSUKINIU 
LITUANISTU

• • •Čia priėjo 
Kadžiulis
ir tarė

Pagaliau parskrido pas 
mus, rudeniop, iš tolimo Vil
niaus, kapsukinių lituanistų 
spiečius. Tai buvusių Dievo 
paukštelių palikuonys. Kaip 
žinia, Dievo paukšteliai, 
1944 metais, kaip išmanyda
mi bėgo kur akys veda, nuo 
Tėvynės ‘išvadavimo’. Jie 
išsivežė savo vaikus, kurie 
dėlto negalėjo aktyviai sta
tyti Tėvynėje ir Sibire le
ninizmo, stalinizmo, komu
nizmo ir brežnevizmo. Da
bar buvusių Dievo paukšte
lių vaikučiai, tėveliams ne
retai talkinant, nori išpirkti 
prigimtą šovinistinę nuodė
mę ir iš kapitalistinių kraš
tų suskrenda į Kapsuko 
universiteto palėpę. Jie ten 
studijuoja naują lituanisti
ką. Rudeniop jie parskri
do, gal būt, stos į šeštadie
nines bei parapijines mo
kyklas ir pašalins iki šiol 
chronišką lituanistų stoką.

Jie nelaikys čia pažasty 
suspaustą per kapsukinius 
kursus įdiegtą išmintį. Jie 
stos energingai ir kryptingai 
auklėti buvusių Dievo paukš 
telių vaikaičius. Tvirtinda
mi, kad Lietuvoj gražu, žy
di gėlės ir Vingio parke 
čiulba paukšteliai, girs gar
dų maistą ir linksmus pava
karėj pasišokimus. Paskui 
jie dialektiškai įrodys, kad 
nereikia aikvoti brangaus 
mokyklinio laiko Vasario Še
šioliktosios minėjimams. Vy
kusiai įrodys, kad Romas Ka

lanta buvo psichiškai ne
sveikas, o Simas Kudirka 
be reikalo šokinėjo nuo lai
vo ant laivo, nenorėjęs dirb
ti, o ieškojęs dykos duo
nos. Paaiškės, kad Lietuvos 
Himnas yra šovinistinių 
jausmų kurstymas...

Daug kas mūsų mokyklo
se yra reformuotina, tad jie 
reformuos taip, kaip mokino 
kapsukiniuose lituanistikos 
kursuose.

Bematant paaiškės, kad iš 
šeštadieninių bei parapiji
nių mokyklų reikia varu va
ryti senus mokytojus, kurie, 
kaip aklas lazdos, laikosi vi
sokių šovinistinių bei bur
žuazinių ideologijų.

Pogrindis siūlo, giliai prob 
lemą ištyręs, kad kapsuki
nių kursų lituanistai nešio
tų ant krūtinės prisisegę, 
vaikams gerai matomą, 
stambią raudoną žvaigždę. 
Tada ir mažieji buvusių Die
vo paukštelių vaikaičiai su
sigaudys, kaip reikia elgtis. 
Tėvų komitetai gal susi
gaudys ir be raudonos 
žvaigždės rodymo?

Kažin kas paklausė:
- Koks skirtumas tarp so

vietinių maršalų ir raudon
armiečių?

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

-- Karo metu žūva dau
giau raudonarmiečių, o tai
kos metu žūva daugiau mar
šalų.

Veikėjavimas šiurpus — sprogo pastatas perpus!

SPAUDOS 
VERPETUOSE

- Koks skirtumas tarp so
vietinių ir buržuazinių pa
sakų? - paklausė smalsus 
žmogelis.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Buržuazinės pasakos 
prasideda žodžiais “Taip ka
daise buvo...", o sovietinės 
pasakos prasideda žodžiais 
“Taip bus, mieli pionieriai, 
kada mes pastatysime ko
munizmą...”

♦ **

- Lietuvių kalbos kursuo
se Vilniuje mūsų jaunimas 
daug sužino, -- karštai kalbė
jo Kapsuko universiteto en
tuziastas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

, - Sužino, kad jų tėvai 
buvo niekšai, nes nuo bolše
vikų pabėgo.

NEMUILINA AKIŲ

Vargu ar gali gyvuliai 
per dieną pririnkti čia žalio 
pašaro, kurio reikia pienin
gai karvei. Teks karves šer
ti runkelių lapais.

K. Greblikas
Valstiečių laikraštis, nr. 97

KITŲ EILĖRAŠČIŲ 
NERADO

Windsore žurnalistų po
pietėje Jonas Krikščiūnas 
paskaitė Salomėjos Neries 
eilėraščių...

A. Sukauskas
Naujienos, nr. 198

Dangaus numitinimui Sovietai 
pritraukė amerikonų astronautus

Aušrelė Ličkutė

DANGUJE TUŠČIA, KAIP

SOVIETINIAME ARUODE

Dangun sovietai siuntė Laiką, 
l Kalytė buvo mandagi —

Sugrįžo ji, sulojo kai ką —
Ir, štai, sensacija smagi:

V

Danguj ji rojaus nesurado, 
Ten viskas mėlyna, šviesu. 
Ir virš Maskvos ir Leningrado 
Tik gabalėliai debesų.

Pogrindžiui rašo:
DIEVUI IR VELNIUI
Prašau paskelbti įdomų 

dalyką. Buvo Naujienose, 
numeris 187 — kodėl ne Po
grindyje?

Patenkiname skaitytojo 
pageidavimą. Skelbiame:
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Mano giminaitis, gyve
nantis okupųotoj Lietuvoje, 
atsiunčia man žurnalų. Aš 
ten radau daug poezijos 
Anglijoj gyvenančio poeto 
Vlado šlaito, kurio kūrybą 
ir knygas leidžia išeivijos 
lietuvių katalikų spauda.

Man atrodo, kad p. V. 
šlaitas sėdi ant dviejų kė
džių — tuo pačiu laiku tar
nauja Dievui ii’ velniui.

Kas čia per velniava?
Man asmeniškai atrodo, 

kad p. šlaitas gali pasekti 
V. Alseiką, J. Mikuckį, A. 
Margerį, A. Morkų ir kitus, 
medinėm galvom "rašto avi
nus", nugarmėjusius i bol
ševikų bučių ? Z. U.

Vienų pareigų kun. Lau
rynas atsisakęs, tai pakvies
ti jūreiviams merginų, ku
rios čia sukalbėjusios pir-

ATSISAKĖ NUO 
PAREIGOSVaikščioja karvės dobiluose 

ir vešlioje žolėje tik jų gal
vos kyši.

Vincas Kuliešius,
Gimtasis kraštas, nr. 33

Buvau labai nustebintas 
savo gimtojo kaimo pasikei
timu. Čia tarybinis ūkis.

MUILINA AKIS

— Vyrai, nuo ko pradėsime komunizmo statybą?
— Nuo barzdų želdinimo pagal Markso pavyzdį.

Nėra religinio teatro,
Nėra religinių garų,
Nėra sargyboj švento Petro, 
Nei rojaus vartų ir tvorų.

Po to Gagarinas išskrido 
Kalytei Laikai iš paskos, 
Ieškot religinio hibrido 
Virš Leningrado ir Maskvos.

Abu, Gagarinas ir Laika,
Karštai patikino kartu, 
Kad
Kad

rojus tai buržujų baika, 
nėr nei Dievo, nei šventų.

propaganda visagalėTaip
Rikiuoja valdomas minias — 
Dangun šunynas siuntė kalę 
Ir gavo šuniškas žinias.

Dabar tą pat amerikonai 
Patvirtins, skrisdami kartu, 
Kad rojus tai buržujų monai, 
Kad nėr nei Dievo, nei šventų.

SENSACIJA!

Televizija buvo išrasta jau 
po to, kai Lietuva prarado 
nepriklausomybę.

KOMUNIZMĄ 
BESTATANT

Tikrintojai ne iš kelmo 
spirti, bet ir tikrinamieji 
velnių priėdę.

Z.V. Rekašius 
Akiračiai, nr. 4.

ma rožančių, gali su jūrei
viais pasišokti.

Tėviškės aidai, nr 17.

Buvo jie dipukai, ir amerikonai. O šiandien kapsukai ir chameleonai...

VLADAS ŠLAITAS PO 
PERGALĖS ‘PERGALĖJE*

Ir dabar sau važiuoju lai
mingas,
Prisisegęs raudoną rožę.

Draugas, nr. 209

APGAVYSČIŲ 
RATELYJE

Šiandieną, šioje vietoje, 
turiu pasakyti, kad buvau 
apgautas pats ir ta prasme 
apgavau Nepriklausomos 
Lietuvos skaitytojus.

Henrikas Nagys 
Nep. Lietuva, nr. 30-31

Juozas šiupšinskas
Švyturys, nr. 15

Pabaltiečių skyriaus vedėjas prie mikrofono:
— Tu, panie. versk biuletenius j pabaltietišką kalbą 

ir atrodys, kad aš esu okey.
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Kompartiečiai 
amsrotų 
pareigose
Prisiminkime nemirtingas 

Donelaičio strofas:
... amstroto šykštumas 

buvo be soties,
Ir kad kartais jis vargdie
niui duodavo grašį,
Tai tuo tris naktis dėl to 
miegot negalėjo...

Amstrots, vachmistras ir 
šaltyšius buvo trys, hierar
chijos eile, jėgos, kurios ri
kiavo būrų gyvenimą. Jie 
varė būrus dirbti, dėjo ant 
jų pečių pyliavų naštą, tei
sė būrus, prievaizdavo bū
rus ir skaudžiai juos bausda
vo. Ar ta ‘donelaitiška ga
dynė’ palaidota istorijos pus
lapiuose?

Visai ne! ‘Donelaitiška ga
dynė’ atgaivinta Lietuvos 
teritorijoje. Amstrotų bei 
vachmistrų pareigos dargi 
praplėstos, sankcijos dargi 
pagilintos ir būrų klusnu
mas pilniau jų įsisavintas. 
Tiktai vardai jau nebe done
laitiški. Vardai dabar sovie
tiški. Prievaizdos - kompar
tiečiai, prievaizdaujamieji - 
kolūkiečiai.

Šiuos teiginius patvirti
na eilė kompartinių pasita
rimų ir sovietinės spaudos 
vedamųjų, kur buvo ir yra 
svarstoma, kuriuo būdu 
vykdyti “didingus uždavi
nius, kuriuos iškėlė TSKP 
(Tarybų sąjungos komunis
tų partijos) XXIV suvažiavi
mas ir nurodo vadovaujan
tys šalies ir respublikos 
partiniai organai.”

Kompartijos nutarimai ri
kiuoja šalies gyventojus, 
tarytum nebūtų ten natūra
lios santvarkos, kur šalies 
gyventojus tvarko vyriau
sybė bei jai pavaldūs orga
nai! Pati TSRS arba SSSR 
vyriausybė velkasi TSKP 
įgeidžių vykdytojų rikiuotė
je. Kompartija (palyginamai 
negausi, utopinių siekių gru
pė), uzurpuoja pareigas, ku
rias vykdyti žmonės kom
partijos nerinko.

Toks partinio prievaizda- 
vimo slogutis užkrautas ir 
lietuviams. ‘Valstiečių laik
raštis’, kurį leidžia ne kokia 
nors valstiečių organizacija, 
bet Lietuvos komunistų par
tijos centro komitetas, gra
sinančiai skelbia (Nr. 37): 
Nutarimą reikia vykdyti. 
Tai kalbama apie TSKP 
XXIV suvažiavimo nutari
mus.

Kaipo tų nutarimų nevyk
dymo pavyzdžius laikraštis 
rodo keletą kolūkių, išskai
čiuoja jų ‘aplaidumą’. Štai 
Mažeikių rajono Dagių kolū
kio administracija TSKP

DIRVAI PAREMTI RUDENS SALIUS
SPALI012 D., ŠEŠTADIENI Lietuvių Namą saleje.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
STALAI (DEŠIMČIAI ASMENŲ) AR PAVIENIOS VIETOS REZERVUOJAMOS IŠ ANKSTO 
KREIPIANTIS ŲDIRVĄ (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. LAIKŪNĄS 
382-9851. BILIETO KAINA ASMENIUI (ŠILTA VAKARIENE IR GĖRIMAI) 12 DOLERIŲ.

Šokiams gros Clevelando populiarus orkestras 'Svoboda”

Latvis pabėgėlis liudija apie 
sovietini terorą

XXIV suvažiavimo nutari
mų įkvėpta remonto dirbtu
vės mechanizatoriams pa
gerino darbo sąlygas. “Buvo 
apšildytos remonto dirbtu
vės, mechanizatoriai aprū
pinti šiltu vandeniu, muilu, 
rankšluosčiais”. Turime gi 
pagrindą paklausti: argi iki 
šiol mechanizatoriai dirbo 
nešildomoje patalpoje, be 
šilto vandens ir muilo aly
vuotoms rankoms nusiplau
ti, be rankšluosčių? Tokiems 
‘pagerinimams’ pasiekti, rei
kėjo Kompartijos XXIV su
važiavimo nutarimo! Kur gi 
buvo tie dvidešimt trys anks 
tesnieji suvažiavimai, kad 
iki šiol mechanizatoriai Da
gių kolūkyje dirbo be šilto 
vandens, be muilo?

Šitas farsas nejuokina. 
Jis rodo mažo žmogaus be
jėgiškumą sovietinio chao
so mašinerijoje.

Apsileidimo pavyzdžiu 
ima Raseinių rajono Bebir- 
vos kolūkį. Čia “miežiai kaip 
reikiant neišvalyti, nepatik
rintos bulvės”.

Kas atsakingas už apsilei
dimą? Ką daryti, kad XXIV 
suvažiavimo nutarimai būtų 
vykdomi, plano skalės rodik
liai pasiekti?

Ir laikraštis atidengia, 
kad partiniai darbuotojai 
privalo viską suimti’ į savo 
kontrolę. Šilto vandens ir 
muilo parūpinima Dagių ko
lūkio mechanizatoriams laik
raštis priskiria vietos komu
nistų nuopelnams. Tai jie, 
kompartiečiai, jau ‘vykdo’ 
XXIV suvažiavimo nutari
mus. O Bebirvos kolūkio 
‘aplaidumu’ kaltinami irgi 
vietiniai kompartiečiai, nes 
jie laiku neparagino peržiū
rėti bulvių, kurias dabar 
apsėdo piktybinis gumbas.

Šioje farso situacijoje ne
minima ekonominių vienetų 
administracija, bet veikia 
jėga iš šalies, kompartija. 
Kompartija yra žmonių ‘ams 
trotija’, gamybos vadovė, 
pats vyriausias nuopelnų ar
bitras ir sankcijų vykdyto
jas.

“Nutarimą reikia vykdy-

‘The Christian Science 
Monitor’ paskelbė tragišką 
latvio pabėgėlio pasakojimą 
apie sovietinį terorą. Da- 
niels Bruvers interview 
skirtas netiktai jo asmeniš
kai odisėjai, kelionei iš ok. 
Latvijos į laisvąjį pasaulį, 
bet atskleidžia daug prieš- 
religinių persekiojimų ok. 
Latvijoje.

Prieš metus Daniels Bru
vers vedė turistę iš Vakarų 
Vokietijos, kuri tuo laiku 
lankėsi ok. Latvijoje. Jo 
žmona, vizai pasibaigus, iš
vyko į Vakarų Vokietiją. 
Danielsui nedavė išvykimo 
vizos. Sovietai atmetė ketu
rias jo aplikacijas vizai gau
ti. Jis paskelbė bado streiką 
ir badavo 30 dienų! Paga
liau, po aštuonių mėnesių 
sovietai išleido jį vykti į V. 
Vokietiją.

Daniels Bruvers yra bap
tistas. JAV babtistų organi
zaciją pakvietė jį į Bostoną 
ir kitur, laikyti paskaitų 
apie gyvenimo sąlygas ok. 
Latvijoje.

Daniels Bruvers pasakoja, 
kad jo broliai Olafs ir Pa- 
vils KGB sulaikyti ir apkal
tinti priešsovietine veikla. 
Mat, tyrimo sumetimais, jie 
kreipėsi į visą šimtą sovie
tinių leidinių, pasiūlę jiems 
atsakyti į jų parengtą anke
tą. Žygis nebuvo leistas 
KGB. Žygis buvo pavadin
tas priešsovietiniu. Tuo tarp 
pu klausimai buvo: kur jū
sų skaitytojai mėgsta atos
togauti, kokias radijo pro
gramas jie mėgsta, į kokias 
Sovietų Sąjungos dalis lat
viai atostogininkai vyksta, 
etc.?

Bruversų tėvus tampo po 
tardymo įstaigas ir įžūliai 
kaltina blogu savo vaikų iš
auklėjimu. Esą, jie neišrovę 
savo šeimoje tautinių ir 
krikščioniškų tendencijų.

Daniels Bruvers tikras, 
kad jo broliai bus ištremti į 
Sibirą, kaip apkaltinti šmei- 
žę Sovietų Sąjungą (Tai 
garsus ir platus jų Baudžia
mojo kodekso § 68).

Daniels Bruvers daug pa
sakoja apie antireliginę so
vietinę veiklą. Jo pasakoti 
įvykiai visiškai prilygsta ne
seniai pasirodžiusios mumy
se “Lietuvos katalikų bažny
čios kronikos” išdėstytiems 
įvykiams.
.Ir ok. Latvijoje bažnyčių 

lankytojus seka mįlicija, mo
kytojai, net ugniagesiai! Te
roras itin paaištrėja per 
šventes, per Kalėdas. KDB 
pareigūnai išsirikiuoja prie 
bažnyčios durų ir užrašo 
bažnyčios lankytojų vardus!

Latviai labai atsidavę sa
vo tautinių tradicijų išpaži
nimui. Per Dainų šventę 

ti” grasina Lietuvos komu
nistų partijos centro komi
teto organas “Valstiečių 
laikraštis”. Kiekvienas kom- 
partietis griežtai įpareigoja
mas būti sekliu, šnipu ir že
mės ūkio ekspertu! (zž) . 

75,000 minia su didžiusiu 
susikaupimu klausėsi latvių 
tautinių dainų ir pradėjo de
monstratyviai nerimauti, ka 
da pasigirdo tipingos sovie
tinės dainuškos. Kėdės pra
dėjo girgždėti, žmonės vaikš 
tinėti, kiti netgi pradėjo val
gyti atsineštus sumuštinius.

Visur matyti didelė kraš
to rusifikacija. Daug latvių 
buvo deportuota į Sibirą. 
Dabar latvius vilioja į Rusiją 
darbams, kur mokami dides
ni atlyginimai. Rusų atžvil
giu net viešai rodoma ne
apykanta. Kada mokyklose 
latviukai iškeikia rusiukus 
‘okupantais’, rusiukai atker
ta ‘jūs fašistai!’. Tai labai ti
pinga okupacijai, ištikimybę 
tautiškumui vadinti ‘fašiz
mu’.

Savo masėje latviai tebė
ra religingi. Tai matyti iš 
jų ištikimybės savo religinei

KONTRA VERSIJA DĖL 
AMNESTIJOS IR BAUSMĖS 
DOVANOJIMO
JAV Prezidentas Fordas 

paskelbė malonės aktą, ku
riuo buvęs prezidentas Nixo 
nas atleidžiamas nuo atsa
komybės už Watergate įvy
kius. Bet dėl to kilo ginčų 
visuomenėj, spaudoj ir at
stovų rūmuose.

JAV Konstitucijos Arti- 
kel II, Section 2 nustato, 
kad prezidentas turi teisę 
“to grant reprieves and par- 
dons”. Žodinė ‘pardon’ pras
mė reiškia bausmės dovano
jimą, kad teismo padaryta
sis baudžiamasis sprendi
mas visiškai ar dalinai ne
bevykdomas. Žodinė ‘reprie- 
ve’ prasmė reiškia uždėtos 
bausmės atleidimą. Black’s 
Law Dictionary aiškina se- 

Tapkite knygos
TAUTINES MINTIES KELIU’
mecenatu ar rėmėju

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

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

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

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

Pavardė ir vardas ......................................... ..........................................

Adresas .......................................................................................................

praktikai. Jie neboja repre
sijų, persekiojimo ir ištrė
mimo pavojų. Režimas gi 
medžioja netiktai bažnyčių 
lankytojus, bet ir pastorius. 
Daniels Bruverso svainis, 
kuris dirbo Ayzputėje, 90 
mylių nuo Rygos, buvo pa
šauktas į vietos KGB. Če
kistai atėmė iš jo leidimą 
pastoriauti, palikdami para
piją be vadovo.

Daniels Bruvers turi savo 
nuomonę apie Sovietų Są
jungos ateitį. Ta savo nuo
mone, gal būt, jis atsto
vauja dabartines ok. Latvi
jos nuotaikas. Jis galvoja, 
kad “dabartinis polinkis į 
liberalizaciją nesustos ir re
žimas sugrius nuo priežas
čių, kurios yra jo struk
tūroje". Jis galvoja, kad Sta
lino teroro dienas, tuo tarpu, 
sugrąžinti neįmanoma. “Ne
galimas grįžimas atgal”, sa
ko D. Bruvers ir reljefiškai 
užbaigia: “jeigu šviesos spin 
dūlys įsiskverbia tamson, 
tamsa sunaikinta”.

D. Bruvers yra Ameri
can Latvian Organization 
svečias.

kančius mūsų temps teisi
nius terinus:

a) Amnestija yra tarp
tautinės teisės pobūdžio. Ji 
sudaroma įstatymdavystės 
aktu ir atleidžia nuo baudžia 
mojo teismo sprendimo.

b) ‘Pardon’ reiškia egze- 
kutyvinės valdžios malonės 
aktą. Juo visiškai ar dalinai 
atleidžiama nuo teismo už
dėtos bausmės.

c) ‘Reprieve’ yra egzeku- 
tyvinės valdžios malonės ak
tas, kuriuo atleidžiama nuo 
teismo uždėtos mirties baus
mės.

Amerikos nerašytos Eng- 
lish common law sistemoj 
trūksta rašytų vykdomųjų 
nuostatų amnestijos ir baus

mės dovanojimo esmei ir 
vykdymui nustatyti. Čia ieš
koma buvusios teisminės 
praktikos. Bet jos šiuo klau
simu kaip ir nėra. Tuo ir 
susidarė sakytoji kontra- 
versija. Kaip žinome, Nixo- 
nas pripažino padaręs klai
dų administraciniai spren
džiant Watergate komplek
są. Bet jis nepripažino sa
vo kaltės ir jis nėra dėl to 
teismo teistas ir nubaustas.

Tuo garpu rašytoj europi- 
jinėj Romos teisės princi
pais pagrįstoj teisingumo 
sistemoj turime amnestijos 
ir bausmės dovanojimo prin
cipų vykdomuosius nuosta
tus. Štai, pavyzdžiui, nepri
klausomoj Lietuvoj buvo nu
statyta:

a) Amnestijos įstatymo 
leidimo teisę priklausė sei
mui kaipo įstatymdavys
tės valdžiai. Amnestijos įs
tatymu kolektyviniai nusta
tytieji žmonės be prašymo 
turėjo būti atleidžiami nuo 
teismo ir baudžiamosios atsa
komybės už ten išvardin
tus kaltinimus. Bet kaltais 
nesijaučią asmenys galėjo 
prašyti jų baudžiamą bylą 
svarstyti bendra tvarka.

b) Sąlyginio nubaudimo 
teisė priklausė teismui kaipo 
jurisdikcijos valdžiai.

c) Malonės ir bausmės 
visiško ar dalino atleidimo 
teisė priklausė Respublikos 
prezidentui kaipo adminis
tracinės ar egzekutyvinės 
valdžios galvai. Šios rūšies 
aktai buvo daromi pagal nu
baustojo asmens malonės 
prašymą.

Martynas Kavolis

Ouestionsand

Q. I am 68, and the only 
income I have is my sočiai 
security benefit of $94 a 
month. I was going to apply 
for supplemental security 
income payments, būt a 
friend told me I probably 
can’t get them because I 
have a son living across 
town who can afford to help 
support me. Is this true?

A. You may be eligible 
for monthly supplemental 
security income payments, 
regardless of your son’s in
come. You should call or 
write any sočiai security 
office for information about 
applying for payments.

Q. VVhen my property was 
assessed a few months ago, 
the market value of my 
home was listed as $22,000. 
Will this count against me 
when I apply for supple
mental security income pay
ments?

A. Probably not. A home 
of reasonable value doesn't 
count as a resource under 
the supplemental security 
income program. Generally, 
a home with a market value 
of $25,000 or less based on 
the latest real estate tax 
statement is considered a 
home of reasonable value. 
In Alaska and Hawaii, the 
amount is $35,000 or less.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

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.

• Tarptautinio meno an
samblių festivalis, kurį or
ganizuoja Western Reserve 
Universitetas, įvyks šešta
dieni, rugsėjo 28 d. 7 vai. 
vak. Union Hali salėje (Eu
clid Avė. greta Severance 
salės). Lietuvius atstovaus 
Čiurlionio Ansamblio mote
rų choras ir kanklių or
kestras. Dalyvaus net iš In
dijos ir Europos atvykę an
sambliai. Pradžioje bus tų 
ansamblių paradas, po to — 
programa. Įėjimas laisvas.

• Išnuomojamas butas 5
kambarių antrame aukšte 
su garažu So. Euclide, 1524 
Sherbrook Rd. Vyresnio am
žiaus žmonėms ir be nami
nių gyvulių. Patogus susi
siekimas autobusais ir ar
ti prekyviečių. Skambinti: 
381-3762. (72-73)

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

• Apdraudos reikalais ge
riausiu? patarnavimus gau
site kreipdamiesi j Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

BILIETAI _ JAUNIMUI $5.00.

PROGRAMA — VAKARIENĖ — ŠOKIAI.

SUAUGUSIEMS $10.00

(ĮEVEUOO ABITIIRIMTU BALIUS
Šeštadieių, spalio 5 d., 7:30 vai. vak.

, LIETUVIŲ NAMUOSE.

Stalus dešimčiai asmenų galima užsisakyti pas: Alvydą Narbutaitį 
(461-0282) ar Jūratę Petraitytę (531-1058).

J. Gar los nuotr.LF vajaus susirinkime.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _

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,’

Tėvynės Garsams 1969 m. minint 20 metų su
kaktį, gimtadienio pyrago žvakutes su Nepriklau
somos Lietuvos degtukais uždega Izabelė Jonai
tienė ir programos įsteigėjas Jaunutis Nasvytis. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

CLEVELANDO LIETUVIŲ RADIJAS 
MINI 25 METŲ SUKAKTI 

(1949-1974)
KLAUSYKITĖS TĖVYNĖS GARSŲ 

Penktadieniais 8-9 vai. vak. 
Pirmadieniais 8-9 vai. vak.

(BALTIJOS AIDAI)

Vedėjas — JUOZAS STEMPUŽIS

★

LITHUANIAN RADIO PROGRAM WXEN-FM-106.5
4249 LAMBERT RD. / CLEVELAND, OHIO 44121 / (216) 382-9268

LIETUVIU FONDO VAJUS
LIETUVIŲ FONDO susi

rinkimą Lietuvių namuose- 
š. m. rugsėjo 22 d. dalyvau
jant gausiam clevelandiečių

SPALIO 20 D. Dr. D. Kesifl- 
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 2 D. Ohio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos metinis susi
rinkimas 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

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

GRUODŽIO 24 D, Pensininkų 
klubo bendros Kūčios.

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

1975 M.

VASARIO 1 D. Literatūros va
karas. Rengia moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai.

VASARIO 8 D. Tradicinis blynų 
balius. Rengia Pilėnų tunto skau
tų tėvų komitetas.

KOVO 22 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.
BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio 

Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

būriui darniai pravedė, Fon
do įgaliotinė M. Lenkaus
kienė. Fondo pirmininkas 
dr. A. Razma ir Fondo Ta
rybos pirmininkas dr. Ba- 
lukas padarė išsamius pra
nešimus apie Fondo Įkūri
mą, jo ugdymą ir pelno 
skirstymą įvairiems lietu
viškiems švietimo ir kultū
ros reikalams. Apie 50% vi
so pelno skiriama švietimo 
reikalams: lituanistinėms 
mokykloms, vadovėliams 
leisti, lituanistinėms studi
joms ir t.t. Po pranešimų 
abu prelegentai atsakynėjo 
į iškeltus klausimus, pav.: 
ar Lietuvių Fondas, kurs 
pusę savo kapitalo, kaip ži
noma, investuoja pirkdamas 
įvairias akcijas, nenuken
tėjo sąryšy su dabar vyks
tančia infliacija ir akcijų 
vertės kritimu?

Į tai buvo atsakyta, kad 
laimingu būdu L. Fondas, 

• investuodamas pinigus, lai
kėsi konservatyvinės politi
kos ir išvengęs didesnių 
nuotolių. Tačiau ir pelnas 
šiais metais būsiąs kukles
nis.

Kaip čia atsitiko, kad L. 
Fondas Lietuvos istorijai 
parašyti pakvietė ir finan
suos nelietuvį mokslininką?

Dr. Balukas paaiškino, 
kad skirdamas lėšas kuriam 
nors reikalui, Fondas kvie
čia atitinkamas organizaci
jas tą reikalą apsvarstyti ir 
savo rekomendacijas pada
ryti. Taip buvę ir šiuo at
veju: buvusi atsiklausta 
Lituanistikos Instituto isto
rikų sekcija, kurį rekomen
davusi tą Lietuvos istorijos 
laikotarpio nuo 1775 iki ne
priklausomybės paskelbimo 
žinovą žydų tautybės istori-

ką (jis yra vedęs lietuvaitę 
ir Bedėjęs net Bovietų kalė
jime už ano Lietuvos istori
jos laikotarpio interpretavi
mą skirtingą nuo komunis
tinio) .

Ar Lietuvių Fondas nega
lėtų būti lietuvių bendruo
menės 'finansų ministeri
ja’? Atsakydamas į šį pa
klausimą dr. A. Razma pri
minė, kad L. Fondas, finan
suodamas kuone visus kul
tūrinio darbo ir Švietimo 
reikalus, ir esąs netiesiogi
ne prasme tokia "finansų 
ministerija”.

Po pranešimų ir diskusi
jų buvo parodytas L. Fon
do finansuotas filmas apie 
M. K. Čiurlionį. Filmą pa
ruošė amerikiečių universi
tetas. Parodyta buvo tiktai 
pusė to filmo, ir todėl gal 
nebūtų įmanoma pasakyti 
apie jį galutiną nuomonę. 
Parodytoji filmo dalis dėja 
gana blanki. Paveikslų nuo
traukos neryškios, komen
tatorių kalbos ir svarstymai 
apie M. K. Čiurlionį buvo 
daugiau skirti dailininko 
technikos savybėms išryš
kinti, o nebandyta įžvelgti į 
gilią Čiurlionio kūrybos fi
losofinę prasmę. A. Kupre
vičiaus paskambinti Čiurlio
nio kūriniai labai pataiso 
filmo vertę. Bet nuotraukos 
labai silpnos, tiesiog neat
leistinas pianisto, ypač jo 
rankų "sumurzinimas”. Ne
atrodo, kad šis filmas tu
rėtų nelietuviškam žiūrovu? 
norimą ir laukiama efektą.

Susirinkimo dalyviams bu
vo parodyta mirusiųjų fon
do narių memorinė knyga. 
Nepaprastai kruopščiai at
likti įrašai ir meniniai pa
gražinimai daro šiuos sąra
šus neįkainojamos vertės 
istoriniu dokumentu.

Baigiant susirinkimą bu
vo pareikšta padėka mūsų 
laikraščiams "Dirvai" ir 
"Draugui” ir jų bendradar
biams, Tėvynės Garsų radi
jo valandėlės vedėjui, abie
jų parapijų klebonams už 
priminimus parapiečiams 
apie L. Fondą, Liet. Namų 
direkcijai ir visiems vajaus 
komiteto nariams ir bendra
darbiams. Po susirinkimo 
buvo kavutė ir užkandžiai, 
kuriuos skoningai paruošė 
komiteto narė O. Jokūbai- 
tienė ir talkininkės.

Susirinkimo metu vyko 
naujų narių — šimtininkų 
registracija ir Fondui įna
šų rinkimas. Derlius neblo
gas: 28 asmens sudėjo 
$3070.00, o 17 asmenų pasi
žadėjo duoti $2700.00. Su 
jau anksčiau vajaus pra
džioje gautais įnašais su
rinkta $7300.00 — kuone 
pusė visos sumos, kurią 
Ohio valstija įpareigota su
kelti užbaigiant pirmojo 
milijono programą.

Vajus bus intensyviai tę
siamas. Vajaus komiteto iž
dininkas J. Mikonis ir jo 
talkininkas K. Gaižutis pa
siruošę aplankyti kiekvieną 
asmenį, kuris dar norėtų 
patekti į pirmojo milijono 
narių skaičių. (pk)

/uperior Avino/
■and lcan association

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6^2% —

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $29,000.

Lietuvių Fondo tūkstantininkai tu vajaus rengėjais. 
Iš kairės: F. Eidimtas, dr. G. Balukas, ‘tūkstantininkas’, 
S. Lukoševičius, M. Lenkauskienė, ‘tūkstantininkas’ A. 
Masilionis ir dr. A. Razma. J, Gurios nuotrauka

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

parduodami JAV bonai.

★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119
67-12 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus tVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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PREZIDENTO ANTANO SMETONOS
MINĖJIMAS PHILADELPHIIJOJE
Lietuvos respublikos pre

zidento Antano Smetonos 
gimimo šimtmečio ir 30 me
tų mirties sukakčių minėji
mas ALT S-gos Philadelphi- 
jos skyriaus, patalkinant 
vietinėms organizacijoms, 
įvyks spalio 5 d. (šeštadie
nį), 5:30 vai. vakaro, She- 
raton viešbutyje, 1715 J. F. 
Kennedy Blvd., Philadel- 
phijoje.

Minėjimas susidės iš iš
kilmingos akademijos, me- 
minės dalies ir banketo. Pa
grindinę kalbą pasakys prof. 
A. Augustinavičienė, o me
ninę dalį atliks pianistas A. 
Smetona — abu iš Cleve
lando.

Šauniam banketui vado
vaus plačiai žinomas ir iš
garsėjęs savo profesinėje 
veikloje ir nuoširdus lietu
viškų reikalų rėmėjas, se
nosios lietuvių emigracinės 
kartos sūnus adv. S. F. 
Mankas.

Prabėgusios vasaros ato
stogos ir patirti kiti malo
numai mus dalinai buvo iš- 
skyrę, tad šis pirmasis ru
dens sezono reikšmingas 
parengimas — pirmojo ir il
gamečio respublikos prez. 
Antano Smetonos prisimi- 
nimas-pagerbimas, vėl turė
tų mus suvesti j tautiniai 
šeimyninš sąlytį bei broliš
ką pabendravimą ar pasi- 
žmonėjimą.

Rengėjai to tikisi ir lau
kia gausaus mūsų visuome
nės atsilankymo tiek į aka
demiją ir tiek pat į balių.

Kas vis dar tik gyvena , 
neapsisprendimo būklėje ei
ti ar neiti, tam dera pri
minti: juk tarp praeities, 
kur yra mūsų atsiminimai, 
tarp ateities, kur yra sudė
tos viltys, dar yra dabartis, 
kur yra mūsų pareigos vi
suotinai dalyvauti bei remti 
reikšmingus bei gražius už

Mirus ALT S-gos Philadelphijos 

skyriaus nariui, teisininkui

PETRUI JONKUI, 

jo žmonai VLADISLAVAI JONKIE- 

NEI ir posūniui VLADUI BAGDONA

VIČIUI su šeima, nuoširdžią užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime

ALT S-gos Philadelphijos 
skyriaus valdyba

A. A.
A. JANKAUSKIENEI

š. m. rugsėjo mėn. 19 d. mirus, jos vyrui 
Vet. Dr. STASIUI JANKAUSKUI, 
dukrelei V. TRIMAKIENEI ir jos šei
mai, liūdesio valandoje reiškiame mūsų 
nuoširdingiausią užuojautą ir kartu liū
dime

manymus, įvertinti dirban
čių dedamas pastangas. Yra 
verta ta linkme pajudėti.

Tebūna valandėlei pasi
miršta ta mūsų gyvenime 
pilkoji kasdienybė ir dar
bas, o pagyventa brangiais 
mūsų tautos laisvės metų 
prisiminimais, kurios prie
šakyje stovėjo pirmutinis ir 
ilgametis respublikos prez. 
Antanas Smetona, kurio at
minimą pagerbsime.

Spalio 6 d. (sekmadienį), 
10:30 vai. iš ryto bus laiko
mos iškilmingos pamaldos 
šv. Andriejaus bažnyčioje, 
į kurias visuomenė kviečia
ma dalyvauti. (jb

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
FLORIDOJE

Palm Beach Lietuvių Klu
bas, po ilgesnės vasaros 
atostogų pertraukos, rugsė
jo 7 d. vėl sušaukė savo na
rių susirinkimą ir tuo pačiu 
atnaujino veiklą, kuri pagal 
Klubo valdybos užsimojimus 
ir parengtus planus turėtų 
būti šiais metais ypatin
gai gyva ir įvairi visokio po
būdžio parengimais ir kultū
rinėmis pramogomis.

Šiame susirinkime buvo 
atatinkamai paminėta rug
sėjo aštuntosios dienos Tau
tos šventė. Po iškilmingų pa
maldų, kurias atnašavo ir 
pamokslą pasakė kun. A. 
Bielskis, įvyko minėjimas. 
Pagrindini žodį šia proga pa
sakyti buvo pakviestas tuo 
metu Juno Beach viešėjęs 
Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos pirmininkas kun. J. Vaiš 
nys. Savo kalboje prele
gentas iškėlė labai daug ori
ginalių ir šiam gyvenama
jam momentui aktualių min
čių, kurios galėtų būti pla
čiai diskutuojamos, pareiš-

Maria ir Kostas 
K a na ūkai

Nijolė ir R. 
McCullough

Chicagoje pristatyta Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika

Šiais metais knygų rinko
je pasirodė neįprastas leidi
nys - Lietuvos Katalikų Baž 
nyčios Kronika. Kronika yra 
leidžiama okupuotos Lietu
vos pogrindyje, po 3-4 sąsiu
vinius metuose. Šioje kny
goje yra surinkti ir ištisai 
perspausdinti septyni Kro
nikos sąsiuviniai. Knyga 
gražiai išleista sudaro 336 
puslapius. Tai dokumentinė 
medžiaga kryžiuojamos ir 
žudomos Lietuvos. Kronika 
lengvai skaitoma ir turė
tų būti kiekvieno susipra- 
tusio lietuvio knygų lenty
noje.

Šios knygos leidėjai yra 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Rėmėjai.

KRONIKOS pristatymas 
įvyko š.m. rugsėjo 15 d. Jau
nimo Centre. Pristatymą ati 
darė Rėmėjų valdybos pirm, 
kun. K. Kuzminskas ir toli-

kiant ir priešingą nuomo
nę kaikuriais klausimais. P. 
Mikšys prašė klubo valdybą 
imtis iniciatyvos, kad ši kal
ba būtų ištisai paskelbta lie
tuviškoje spaudoje.

Pamaldų metu giedojo'ir 
himnams vadovavo solistė 
Juoze Daugėlienė.

Vasaros atostogų metu 
daugelis šios kolonijos gy
ventojų buvo išvykę į “šiau
rę” atsikvėpti nuo vasaros 
karščių, bet taip pat gausus 
būrys lietuvių pasinaudojo 
nupigintomis atostogavimo 
kainomis ir savo vasaros 
atostogas praleido Palm 
Beach apylinkėse. Visi jie 
buvo širdingai vietos lietu
vių priimti ir savo svečia- 
vimusi paįvairino šios kolo
nijos kasdienybę.

Šiomis dienomis ilgesniam 
laikui į Juno Beach atvyko 
ir į Palm Beach Lietuvių 
Klubo veiklą tuojau gyvai 
įsijungė Ringailė Zotovienė 
ir jos dukrelė Andreja iš 
Detroito, (jd)

iš

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 
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.

NURSES RN’s—LPH’s 
Where Are You Hiding?

wont to give good pcrtient care 
būt w« connot do it without your help.

WE NEED YOU!
Ali shifts. Full or part time. 

Call Urs. Letendre ftr M appoiirtmerrt 8 to 4:39 
ABBEY NURSING HOME UOS Euclid 421-8580 

(70-72)

mesnį vadovavimą perdavė 
Petrui Indreikai. Kun. K. 
Kuzminskas pastebėjo, kad 
Petras ir Antanina Indrei
kai, tik ką atsikėlę iš East 
Chicagos, Ind., kur buvo ak
tyvūs rėmėjai, tuojau įsijun
gė į Chicagos Rėmėjų vyr. 
valdybą.

P. Indreika padėkojęs už 
malonų žodį, pakvietė vys
kupą A. Deksnį sukalbėti 
maldą.

Platesnę knygos apžvalgą 
padarė Draugo red. Bronius 
Kviklys. Jis pastebėjo, kad 
okupuotos Lietuvos katalikų 
šauksmo nenori girdėti nei 
Jungtinės Tautos, nei J.A. 
Valstybės, nei net Vatika
nas. Jį girdi tik keletas 
Amerikos senatorių. Kai So
vietų S-gos žydai pakėlė ler- 
mą apie jų persekiojimą 
dėl emigracijos, tai tuojau 
atsiliepė viso pasaulio spau
da, TV, radijas, o dėl lietu
vių katalikų persekiojimo, 
nė žodelio. Reikia stengtis 
tą tylą pralaužti ir kuo pla
čiau šią knygą paskleisti.

Dar kalbėjo prel. J. Balkū
nas, lyg švelnindamas anks
tesnio prelegento pareikš
tas mintis, pastebėjo, kad 
KRONIKOS per biuletenius 
plačiai yra paskleistos Vo
kietijoje ir Italijoje. Prela
tas pažymėjo, kad jo vado
vaujama Lietuvių Kunigų 
Vienybė yra numačiusi išleis 
ti KRONIKĄ vienoje knygo
je anglų kalba. Tam reikalui 
ir mecenatas yra surastas. 
Linkėjo, kad KRONIKA bū
tų kiekvienoje lietuvių pat
riotiškoje šeimoje.

Vyskupas V. Brizgys pa
žymėjo, kad KRONIKOJE 
yra surašyti ne vien lietu
vių religiniai reikalai, bet 
taip pat ir tautiniai. KRO
NIKOS parodo lietuvių tau
tos gajumą ir pasipriešini
mą visa naikinančiam ko
munizmui. Religinė Šalpa, 
remdama tikinčiuosius, žadi
na kovos dvasią ir parodo jų 
pastangų įvertinimą.

Vysk. V. Brizgys, asistuo
jamas kun. K. Kuzminsko,

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- 
portatiop. Small complex, 
low maintenance fees. 
Adults, no pets. Brokers in- 
vited 24,500 and up.

Tel. (813)360-8766.

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
IST CLASS SKILLED 

TOOL & DIE MAKER 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. 

IST SHIFT 
CENTERLESS GRINDER 

2ND SHIFT
Steady vrark for qualified men. 
Good benefits and wages.
CORNVVELL QUAL1TY TOOL 

CO.
200 N. Cleveland Avė. 
Mogadore, Ohio 44260 

(70-72)

SIUVĖJOS PRIE MAŠINŲ
Prityrusios ar norinčios iš

mokti. Aukštas valandinis atly
ginimas ir akordinis darbas. Ap
mokėtos šventės ir atostogos. 
Plius kiti priedai. Malonios dar
bo sąlygos.

WORK WEAR CORP.
1768 E. 25th (So. of Payne Avė.) 

Cleveland, Ohio
(70-76) 

įteikė pažymėjimus, aukoju
siems 100 ir daugiau dole
rių. Ypatingą padėką pa
reiškė prel. Karaliui, šios 
knygos mecenatui, aukoju
siam 6000 dol. ir Barborai 
Jasaitienei, paaukojusiai 
3200 dol.

Meninėje dalyje, kurią 
pravedė M. Valentinaitė, 
garsėjanti jauna solistė Aud 
ronė Simonaitytė padainavo 
kelioliką lietuvių ir pasau
linių kompozitorių kūrinių. 
Solistė susirinkusiųjų buvo 
šiltai sutikta ir įvertinta. 
Jaunoji solistė šį pavasarį 
labai gerai baigė muzikos 
mokyklą.

Balys Pakštas, pritariant 
kanklėms savo jauniausios 
dukros Rūtos, birbyne išpū
tė liaudies ir partizanų dai
nų melodijas. Susirinkusieji 
buvo sužavėti meistrišku iš
pildymu, už ka nuoširdžiai 
paplojo.

Mūsų žmonės, jau prade
da prarasti kovos dvasią ir 
geriau mėgaujasi gamtos 
malonumais, kaip eina pasi
klausyti kenčiančios tėvy
nės šauksmo. Kur buvo tie, 
kurie plėšosi dėl pirmavi
mo, bet kai reikia parody
ti rūpestį savo kryžiuoja
mam broliui, tai jų nėra.

RARE
OPPORTUNITY

Employment opportunities available with growing structural 
steel fabricator in Atlanta area.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS INCLUDING

company paid hospitalization 
insurance 
holidays and vacation program.

Excellent pay based on experience in the 
folloving field;

Fitters & Layout
PERSONNEL

For further information on personai interview, please call

Mr. Leo 
collect at 

(404) 963-6251
An Equal Opportunity Employer 

(70-72)

HEAT TREAT 
STRAIGHTENERS

Have openings for 1 experienced and 1 apprentice Straightener. 
Good rates, shift premium. Paid Insurance, Pension plan. 

Apply Personnel Dept.

N. A. WOOD-WORTH CO.
1300 EAST 9 MILE, FERNDALE, MICH.

Telephone 313-541-7500
An Equal Opportunity Employer

(70-73)

MAINTENANCE—F ACTORY
Our Solon Plant has need of experienced people in its main
tenance Dept. If you have experience in Machine repair, 
Hydraulic eąuipment repair, Electrical repair including mo
ters and Maintenance Welding apply in person. Good hourly 
rate, paid vacation, group insurance and some overtime.

(70-72)

INTERPACE CORP.
30000 SOLON RD., SOLON, OHIO

An Equal Opportunity Employer

TOOL MAKER
Mus( be Journeyman or Eųuivalent and be able to 
work any shift. Excellent benefits and working 
conditiorts. Apply:

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 Conner Avė., Detroit,-Mich. 48234

An Eąual Opportunity Employer ,„n „r

Be jau minėtų vyskupų 
ir prelato, pristatyme daly
vavo gen. Juzė Daužvardie
nė, Balfo pirm. Marija Ru
dienė ir keletas kitų. Daly
vių buvo apgailėtinai mažai.

Vieni tėvai, matydami sa
vo vaikų lietuvių kalbą pra
dėjus jiems eiti į vietinę 
mokyklą vis silpnėjant, prie 
stalo pakabino pranešimą:

- Pinigų prašymai, nekal
tumo įrodymai, pasiteisini
mai ir kito skundimai, įvai
rūs kitokie reikalavimai ar 
pareiškimai bus išklausomi 
tik lietuvių kalba.

Mama ir tėtė

MACHINIST
Exp’d. engine lathe operator able 
to work from blueprints & verbai 
instruction w/min. supervision. 
Top wages, pd. hospitalization. 
Bergen Machinery Products Ine., 
1050 Goffle Rd., Hawthorne, N.J. 
201-427-8959. (70-75)

PRODUCT ENGINEERS
With good drafting, math and me-, 
chanical ability. Prefer individuals 
with leadership potential who is ac- 
tively pursuing an Engineering career.

Apply Employment Office 
CRAWFORD DOOR 

JiM WALTER DOORS 
4270 Hight Ecorse, Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(66-71)
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