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RIMAS DAIGŪNAS

Partijos platforma nėra 
partitūra, pairai kurios dik
tatą politinį veikimą rikiuo
janti partija tvarko valsty
bės politiką. Partijos plat
forma, aptariama ir skelbia
ma konvencijų alase, nėra 
tikras politinis partijos vei
das. Tai propagandinė me
džiaga ir agitacinės vėlia
vos, su kuriomis partija 
įžengia j rinkiminę kampa
niją.

Bet kaip propagandinė — 
agitacinė medžiaga parti
jos rinkiminė platforma yra 
didžiai reikšmingas daly
kas. Juk j tą platformą 
įtraukti ir nudirbti veiks
mai būna vėlesnių diskusi
jų bei pageidavimų objek
tais. Taip moterys aktyvis
tės, indėnai, įvairios rasi
nės bei rasistinės grupės, 
abortininkai ir antiaborti- 
ninkai, mokykliniai autobu
sininkai ir antiautobusini- 
kai, labdarybės šalininkai, 
mirties bausmės adeptai ir 
tūkstančiai panašiųjų, ko
voja už jų reikalų bent mig
lotą atspindėjimą rinkimi

Šį sekmadienį Tautinių šokių šventė

JOLITA KRIAUČELIŪNAITĖ V Tautinių Šokių Šventės 
pranešėja. Šventė pradedama 2 vaL p. p. Internacionaliniame 
Amfiteatre, 4300 So. Halsted St. Publika kviečiama rinktis 1 
vai. p. p. Banketas |vyks 7 v. v. McCormick rūmuose. Vyres
niesiems Lindheimer salėje, jaunimui Chicago salėje. 8 v. v. 
iškilminga vakarienė ir 9 v. žymenų įteikimas ir oficialus šven
tės uždai-ymas.

nėje partijos platformoje. 
Neretai agresyvieji arba 
patekę i balsų skaičiavimo 
aritmetiką elementai laimi 
net neproporcingai daug. Ir

(Nukelta į 2 psl.)

ŽODŽIAI IR TIKROVĖ
Partijoms rikiuojantis varžyboms

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Respublikonų konvencija 
pasibaigė malonia staigme
na ; įspūdinga prezidento 
Fordo kalba. Staigmena ji 
buvo todėl, kad buvo susi
daręs įspūdis, jog Fordas 
tikrai nėra geras oratorius. 
Savo kalba konvencijoje jis 
tą įspūdį pakeitė, žinia, ne 
absoliučiu mąstu matuo
jant, bet turint galvoje, kad 
toji kalba buvo skirta labai 
'partizaniškai’ nusiteikusiai 
auditorijai. Už tat supran
tami ir net pateisinami kai 
kurie perdėjimai. Pavyz
džiui, jo gyrimasis, kad tik 
jam prezidentaujant visas 
Amerikos gyvenimas pasi
taisė. ūkiniu požvilgiu vi
sas pramoningas pasaulis 
buvo atsidūręs sunkumuose 
energingijos kainom paki
lus keturiopai. Prisitaikini- 
mas naujai būklei reikalavo 
depresijos, iš kurios beveik 
visame pasaulyje baigiama 
išsikrapštyti. Jei Nixonas 
būtų pasilikęs Baltuose Rū
muose, būtų buvę lygiai 
taip pat, gal ir Pietų Viet
namas būtų išsilaikęs.

Abejonių sukelia ir pre
zidento tvirtinimas, kad jis 
atstatė pasitikėjimą val
džia. Jei taip, kaip suprasti, 
kad jis vos vos nepralaimė
jo Reaganui? Iš viso, ame
rikiečiai tradiciniai nepasi

tiki savo pareigūnais. Ir ne 
be pagrindo.

Bet tai, žinoma, ne tiek 
svarbu. Nė vienas politikas 
negali tikėtis būti išrinktu, 
jei pasakytų visą tiesą. 
Laukiant priešrinkiminės 
kovos išsivystimo, verta 
sustoti prie abejų kandida
tų filosofinio nusiteikimo, 
nors gali nulemti ir asme
nybės.

Kaip raudonas siūlas per 
visas kalba konvencijoje tę
sėsi mintis, kad valdžia tu
rėtų mažiau tvarkyti pa
skirų žmonių gyvenimą, 
duodama jiems daugiau as
meninės laisvės. Tai tikrai 
buvo geriausias valdymo 
būdas Amerikoje praeityje. 
Bet ar jis tinka ir ateityje, 
visą laiką augant nedirban
čių — išėjusių pensijon — 
daliai?

Tradiciniai į respubliko
nus žiūrima, kaip į biznie
rių, laisvų profesijų repre
zentantus, tačiau galimybės 
privačiai iniciatyvai vis 
mažėja. Didžiosiom įmonėm 
vis augant, mažųjų biznio 
galimybės neatrodo labai 
šviesios.

Už tat nenuostabu, kad 
demokratų ideologija, kuri 
pasisako didesnį už valsty
bės įsikišimą, mažiau lai
mingų ir mažiau energingų

VIRŠUJE: Kaune 1935 m. 
kovo 5 d. Kunigaikštienės Bi
rutės Draugijos 10 metų jubi
liejaus rengimo komitetas su 
garbės pirmininke Sofija Sme
toniene. Sėdi iš kairės: Čapli- 
kienė, Oželienė, Smetonienė, 
Drazdauskienė, Tumienė, Ste
ponaitienė. Stovi: Saladžiuvie- 
nė, Tallat-Kelpšienė, Nagevi- 
čienė, Raštikienė ir Černienė. 
Plačiau apie DLK Birutės 
draugijos veiklą tremtyje skai
tykite A. Balašaitienės skiltyje 
13 psl.

šio krašto gyventojų nau
dai, susilaukė populiarumo. 
Tiesa, praktiškai daugelis 
kongreso nepaisant prezi
dento veto, pravestų pro
gramų, nebuvo labai laimin
gos. Su tuo turi sutikti ir 
demokratai — jie aiškina, 
kad buvo padaryta klaidų, 
kurias galima atitaisyti. 
Reikią ne mažesnės, bet ge
resnės administracijos.

Būdinga, kad jų kandi
datas Carteris nominaciją 
laimėjo ne tai linksniuoda
mas, bet daugiau išnaudo
damas, gali sakyti, abstrak
čias nuotaikas prieš Wa- 
shingtoną.

Teigiama, kad plačiosios 
masės esančios pasiilgusios 
buvusios laisvės, bet ar tai 
teisinga, pamatysime tik 
lapkričio 2 dieną.

Mums daugiau, negu eili
niams amerikiečiams, rūpi 
šio krašto užsienio politika. 
Teisingai sakoma, kad 
Amerikos užsienio politika 
tėra vid -> politikos tąsa. 
Jei žmonės daugiau

(Nukelta į 2 psl.)
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didesnių diskusijų krašto 
gynimo reikalais, verta ap
žvelgti kai kurias naujas 
idėjas ir faktus.

Sovietams įsigijus atomi
nes bombas ir priemones jo
mis pasiekti taikinius JAV- 
bėse, Kennedy administra
cijos Gynybos Sekretorius 
išpopuliarino 'teroro balan
so’ idėją. Pagal ją, nė viena 
super valstybių nedrįs pul
ti kitos, jei žinos, kad nega
li vienu smūgiu sunaikinti 
jos atominių puolimo gink
lų. Juk keletas ar net viena 
atominė bomba gali pada
ryti nepakeliamų nuostolių, 
verčiančių susilaikyti nuo 
karo veiksmų, gitą tezę ge
rokai apgriovė buv. kariuo
menės štabo viršininkas 
gen. Maxwell D. Taylor sa
vo knyga "The Uncertain 
Trumpet". "Netikras Trimi
tas” ragino nepasitikėti 
vien 'teroro balansu’, bet 
pasiruošti "flexible res- 
ponse” strategijai, kuri leis
tų kariauti konvencionaliais 
Ir mažais taktiškais atomi
niais ginklais ginant gyvy
binius interesus, bet išven
giant totalinio atominio ka
ro. Ta doktrina JAV-bės iki 
šiol vadovaujasi.

Dabar, jau 75 metų gene
rolas, Maxwell Taylor ką tik 
pasirodė su nauja 143 psl. 
knyga PRECARIOUS SE- 
CURITY (W. W. Norton 
leidykla $7.95), kurios pa
vadinimą galėtumėm versti 
kaip ABEJOTINAS SAU
GUMAS. šioje knygoje ge
nerolas ragino savo tautie
čius daugiau susirūpinti sa
vo saugumu ir prestižu, ku
rio kritimas sužadina agre
sorių apetitus. "Pažadas ne
teko savo šventumo”, — ra
šo jis: "Išdavimas mūsų 
Vietnamo talkininkų kauty
nių lauke nesukėlė didesnio 
pasipiktinimo visuomenėje, 
kuri tapo indiferentiška ar 
nesuprato to reikšmės..”

Morališkai, amerikiečiai 
rodą "ženklus vidaus supu
vimo, ką liudija tautinio vi- 
taliteto sumažėjimas ir 
nykstanti savigarbą”.

Kariškai, jis randa tautą 
blogai paruoštą ir netinka
mai organizuotą varžybom 
prie sprogimo artėjančiam 
pasaulyje. "Mūsų karinių ir 
politinių priemonių pasirin
kimas smarkiai sumažėjo 
— įspėja jis, manydamas:, 
"bent šiuo metu abejotina, 
kad mes turėtumėm valią 
panaudoti savo karinę jė
gą.”

Generolas siūlo griebtis 
’regęnaracijos’ programos. 
Išlaidos gynimo reikalams, 
kurios dabar siekia 6f/ visų 
tautinių pajamų, turėtų bū
ti padidintos iki 8% atsieit 
iki 130 bilijonų dolerių į 
metus, vietoje dabartinio 
šimto bilijono.

Kadangi Europoje ilgo 
karo nelauktina, galima bū
tų sumažinti i 4 ir pusę 

divizijų iki dvejų. Sunku 
tikėtis ir seno stiliaus išsi- 
kėlimų, o jei taip, kažin ar 
reikalingos 3 marinų di
vizijos. Reikėtų peržiūrėti 
visas sąjungas, stengiantis 
sustiprinti tokias, kurios 
yra susijusios su JAV gy
vybiniai svarbiais ūkiniais 
interesais, šalia National 
Security Council — Saugu
mo Tarybos, jis nori dar 
National Planing Council, 
kuri apžvelgtų visas sąly
gas — ūkines, kariškas, 
tarptautines ir namines — 
nustatant JAV rolę pasau
lyje.

žodžiu generolas ragina 
atstatyti JAV-bių prestižą 
ir autoritetą pasaulyje, 
priverčiant jas kaip anks
čiau, respektuoti kaip didelę 
galybę. Karinio biudžeto 
padidinimas būtų tokio pa
siryžimo pirmas ženklas, 
kurį suprastų visi JAV ste
bėtojai.

★
Grįžtant prie 'teroro ba

lanso’ temos ... JAV politi
kams tur būt būtų nepapra
stai nepopuliaru ir tuo pačiu 
pavojinga konstatuoti, kad 
JAV totalinio atominio ka
ro atveju galėtų pakęsti to
kius nuostolius, kaip Nevv 
Yorko ir kitų didžiųjų 
miestų su visom jų proble
mom sunaikinimas. Mao 
Cetungas, kuriam nereikia 
skaitytis su galimom rin
kikų pacifistinėm nuotai
kom, atvirai pareiškė, kad 
ir po atominio karo liks pa
kankamai kiniečių ... So
vietai, kurie "taiką” links
niuoja nuo Stalino, nesi- 
skaičiusio su žmonių au
kom, laikų, apie tai tyli. Va
karų politikai,, aišku, prilei
džia, kad ir sovietų galvo
jimas turėtų būti panašus 
j jų: atominis karas neapsi
moka. Ačiū Dievui, ši pa
žiūra nėra visuotina.

štai britų savaitraščio 
The Economist užsienio ap
žvalgoje "Foreign Report” 
lordas Chalfont, buvęs mi
nisteris ir dienraščio "The 
Times” karinis korespon
dentas, įspėja:

"Atsiprašau, kad nutrauk
siu kai kurių sapnus, turiu 
atkreipti dėmės} j atominį 
balansą, visados labai trapų 
ir nepatikimą fenomeną. 
Jis nyksta mūsų akyse ... 
Derantis dėl strateginių 
ginklų apribojimo (SALT), 
ir ypač turint galvoje ame
rikiečių nuolaidas, Sovietu 
Sąjunga įsigijo persvarą...” 

"Atominis balansas nu
stoja egzistuoti tuo momen
tu, kai viena pusė įsitikina 
galinti pravesti efektyvia 
ataką ir PATI PERGY
VENTI ATSIKERŠIJIMĄ. 
Mano nuomone, Sovietų Są
junga artimoje ateityje pa
sieks tokį stovį.”

Pagal "Foreign Report”, 
sovietai gali būti pažiūros, 
jau šių metų pabaigoje ga
lėsią sunaikinti priešą, pa

tys nepatyrę nepakeliamų 
nuostolių. Jų karo specialis
tai skaičiuoja, kad nuosto
liai galėsią prilygti antrojo 
pasaulinio karo (tada žuvo 
20 milijonų žmonių) nuosto
liams, bet greičiausiai būsią 
mažesni. Sovietų piliečiai 
apmokami greitai pasi
traukti į slėptuves, kur esą 
suslėptos didelės maisto at
sargos. Per paskutinį de
šimtmetį Sovietija išleidusi 
civilinių apsaugos reika
lams 65 bilijonus dolerių ...

Panašios nuomonės yra 
ir prof. Leon Goure, kurio 
knygą ”War Survival in 
Soviet Strategy”, išleido 
Miami Universitetas. Pats 
gimęs Rusijoje, bet jau nuo 
1940 gyveną JAV-bėse, pro
fesorius aiškina, kad sovie
tai niekados nebuvo pasisa
vinę amerikiečių "teroro 
balanso” idėjos. Nuostoliai 
jiems niekados nebuvo ne
pakeliami, reikią tik pasi
rengti juos pernešti...

★
Nors paskutiniuoju laiku 

žinios apie sovietų ginklavi
mąsi padaugėjo, praktiški 
Vakarų žingsniai jų kieky
biniam pranašumui atsverti 
yra labai lėti. Imkime pvz. 
tanką. Buvo svajota NATO 
kariuomenes apginkluoti 
vienu modeliu. Amerikiečiai 
ir vokiečiai1 buvo pasiryžę 
išvystyti po naują modelį ir 
juos išbandę, pasirinkti vie
ną, bendrą. Kaip jau buvo 
rašyta šioje vietoje, iš to 
sumanymo nieko neišėjo. 
Pagaliau buvo apsispręsta 
laikytis šiokio tokio vieno
dumo, kad eventualiai ga
lima būtų kautynių metu 
pakeisti dalis, kaip patran
kas, šaudmenis, motorus ir 
pan. Bet vokiečiai savo "Le
opardą II” apginklavo 120 
m.m. pabūklu, kuris galėtų 
pramušti visus sovietų tan
kų šarvus. Tuo tarpu ame
rikiečiai skaičiavo, kad tam 
reikalui užtektų 105 m.m., 
turint galvoje naujų šaud
menų didesnę sprogimo jė
gą. Po ilgesnio svarstymo 
buvo sutarta ir amerikiečių 
tankus pritaikyti 120 m.m. 
pabūklams, o vokiečiai žadė
jo vartoti turbinos motorą, 
išvystytą Amerikoje. Bus 
vartojamas ir vienodas ku
ras, ugnies kontrolė, trans
misijos, retežiai ir pan. 
Aišku, vartojama bus tik 
metrinė sistema.

Blogiau, kad susitarimas 
bent 4 mėnesiams sulaikys 
naujų tankų produkciją, žo
džiu, tik 1979 metais ameri
kiečiai pradės naujų tankų 
masinę gamybą. Įskaitant 
ir išvystymo kaštus, 3,325 
naujai numatyti pastatyti 
tankai apsieis apie 4,9 bili
jonus dolerių arba po 1,5 
milijono vienas. vm

ŽODŽIAI IR 
TIKROVĖ...

(Atkelta iš 1 psl.) 
laisvės ir mažiau potvarkių, 
kaip tautą galima paruošti 
karui ?

Konservatyvų atsakymas 
būtų, kad to ir nereikia.

Pokonvencinis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tai nenuostabu. Rinkiminės 
karštligės siautulyje nėra 
sentimentų, bet kieti ap
skaičiavimai: jeigu šis
punktas iškils platformoje, 
4<iek balsų bus už ir kiek 
balsų bus prieš? Tad sąly
ga patekti su savo trigrašiu 
į platforma nesudėtinga: 
reikia įtikinti platformos 
lipdytojus, kad tavo trigra
šis vertas dolerio!

Aiškiai matome, kad "Pa
balti io trigrašio” nė viena 
partija i savo rinkiminę 
platforma neirašė. Anie Eu
ropos politinj nestabilumą, 
kiek tai liečia sovietinius 
godulius bei apetitą, praei
ta neišmintingai apsukomis. 
Rėkta iš konvencijos podiu
mo (demokratuose) apie 
dezertyrų amnestiją. Triuk
šmauta (respublikonuose) 
dėl A. Solženicino nepri
ėmimo pas prez. Fordą. 
Bet negirdėjome konkretes
nio posakio apie devynių 
milijonų europiečių (Pabal- 
tijos ir Moldavijos piliečių) 
įkalinimo už "Helsinkio li
nijos”. Ar neima žmogų ap-

Reikia tik duoti pakanka
mai pinigų profesionalų ka
riuomenei, ypač turint gal
voje, kad reikia saitytis su 
atominiu karu, kuris gali 
būti labai trumpas, čia, be 
abejo, yra tiesos, tačiau 
kaip matome iš šios nume
rio politinės apžvalgos, spe
cialiai skirtos karinėm te
mom, pasitikėjimas 'teroru 
balansu’ susilaukė skeptikų 
rimtos kritikos. Nuostoliai, 
kurie atrodo amerikiečiams 
nepriimtini, sovietams gali 
pasirodyti pakenčiami.

Rašydamas ta tema N. 
Y. Times diplomatinis ko
respondentas C. L. Sulzber- 
ger, nežino kuriai pusei pa
tikėti ir norėtų platesnių 
diskusijų rinkimų proga. O 
to paties laikraščio Penta- 
gano korespondentas J. W. 
Finney, recenzuodamas mū
sų apžvalgoje minimą gen. 
Maxwellio knygą, vadina ją 
"Generolo pamokslu”, var
giai priimtinu nūdienei jau
najai kartai. Tai esąs tik 
aidas senosios kartos pa
žiūrų ...

Kaip ten būtų, nė viena 
didžiųjų partijų nepasisako 
už energingesnę politinę — 
ūkinę — karinę akciją. For
das dievažinosi, kad nieka
dos nedraus bent kam par
duoti javų. Ir demokratai 
nuo to neatsiliks. Net, R. 
Reagan karingai kalbėjo tik 
apie Panamą. Tiesa, respub
likonų platformoje galima 
įskaityti detentes politikos 
kritiką. Kissingeris tačiau 
aiškina, kad jis tų užuo
minų nelaiko sau priekaiš
tu. Iš principo jis su tais 
dėsniais sutinka.

Jis teisus, kokią kitą už
sienio politiką gali vesti 
tauta, norėdamas taikos ? 
Tik įvykiai, bet ne laisva 
valia, gali ją pakeisti. 

maudas ir pasišlykštėjimas, 
kada kalbama apie keletą 
šimtų asmenų, kurie patys 
savo geidulio vedini išsitrė- 
mė iš savo tėvynės, o už
mirštama milijonai žmonių, 
kuriems jų valstybių pilie
tybė atimta ir paversti val
stybės grobonės pavaldi
niais !

Tai yra dvigubas moralės 
ir doros standartas. Mes pa
bundame po konvencijų su 
rūgščiu skoniu burnoj, su 
aitriu galvasopiu. Ne, ne, 
tai ne dėl konvencijų šam
pano. Anaip tol, konvenci
jų šampano bonkų šūviai 
mums dunda kaip šautuvų 
salvės prie Pabaltijo laisvės 
problemos duobės. Toks ne- 
dėmesys Pabaltijui dar vie
nas kastuvas žemės į Pa
balti jos laisvės kapduobę. 
Tai pokonvencinis siaubas.

Kodėl taip?
Prisimename skardų bu

vusiųjų Rusijos socialrevo- 
liucionierių partijos šūkį: 
kovoje atgausi savo teises! 
Už šį šūkį ir dabar Sovieti- 
joje įkalina pavaldinius. 
Toks šūkis ten pavojingas, 
priešvalstybinis. Bet toks 
šūkis laisvės sąlygomis bet 
kuriai idėjai yra alfa ir 
omega. Ar mes, turėdami 
aibę veiksnių padarėme ką 
nors, kad Pabalti jos paver
gimo atgarsiai suskambėtų 
rinkiminėse platformose. 
Ar kovėmės? Ar kariavo
me? Ir kodėl nieko neužka
riavome? Plačioji ir dar sa
vo siaurybėje nepranykusi 
visuomenė smalsiai laukia 
atsakymų. Ar trūko jėgų, 
sumanumo, išradingumo, 
iniciatyvos...

Ir prisimena net triukai, 
kurie patraukia milijonų 
dėmesį ir milijonams teikia 
sugestijų. Per respublikonų 
konvenciją, patetiškų de
klaracijų siautulyje, kon
vencijos dalyviai ir milijo
nai televizijos žiūrovų gir
dėjo pro mikrofono koštuvą 
kelis kart pakartotą Carte- 
rio vardą: Carter! Carter! 
Carter!

Plačioji "mediją” vėliau 
aptarė šį šūksnį, kaip bib- 
liškos rankos įrašą ant sie
nos. Respublikonų baliaus 
metu Georgijos "farmeris” 
Carter skelbiąs savo "visu- 
resantį” buvimą!

žaismingu minties ir 
prielaidų lūžiu, pagalvoja
me, kad stebuklingas ”in- 
truderis” (taip paaiškina 
minėtų šūkių autorių) pate
tiškų visiems gerbūvio pa
žadų siautulyje, paskelbtų 
per konvencijos mikrofo
nus : Freedom for Baltic 
Statės!

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DEVLIEG/OPERATORS 
Experienced on nunierical controlled 
machine*. Mušt be able to sėt up for 
Ist & 2nd shift*. Steady work. Liberal 
policies & f rinite benefits, and uni
forma.

NON-FERROUS 
21721 Tungsten Rd. 

Cleveland, Ohio 
216-531-3585 

(H-4J)
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Taiwan ir Lietuva
Dramatiški priekaištai 

Fordo administracijai su
skambėjo Kansas City 
respublikonu konvencijoje. 
Fordo administracija buvo 
pakaltinta politiniu nemora
lumu: tvirtinimai nėra pa
remti darbais. Tarp politi
nio nemoralumo aktų itin 
ryškiai akcentuotas A. Sol
ženicino nepriėmimas dėl 
*’detentės” su Maskvos bu
deliais ir Taiwano išdavi
mas. Tai yra didžiosios de
mokratijos gėdingas nusi
lenkimas Maskvai ir Peki
nui. J tuos priekaištus ant
rajai kadencijai nominuo
tasis prezidentas savo kal
boje neatsakė. Tenka galvo
ti, priekaištai buvo tokie 
teisingi ir skaudūs, kad ne
drįsta jų judinti.

Kada skamba debatuose 
Taiwan, mes nejučiomis gir
dime Lietuvą. Ir šis laisvę 
mylintis Pabaltijys Helsin
kio deklaracijos kazuistika 
atiduotas, kaip Taiwan bol
ševikinio despotizmo apeti
tui patenkinti.

Nixonui su Kissingeriu 
nukakus j Pekiną buvo "už
miršta”, kad Antrojo Pa
saulinio karo metu narsus 
čiang-Kai-šekas, nekapitu
liuodamas, laikė prirakinęs 
Kinijos teritorijoje per du 
milijonų japonų kariuome
nės. Jeigu ši militarinė ja
ponų galia būtų buvusi nu
kreipta j Pacifiko erdvę, 
kas žino, ar JAV nebūtų su
laukusi Japonijos invazijos 
j savo Havajų salas? Tai 
yra istorinis faktas: tauti
nė Kinija didžiai talkino 
JAV laimėti karą su Japo
nija, dalinai ir su hitlerine 
Vokietija.

Pavergtiems Helsinkio nutarimai nieko nepadėjo ...

Dėl mrražinės kissingeri- 
nės politikos Pekinas tapo 
politinio nemoralumo dik
tatu. Taiwano sala neteko 
pripažinimo. Nustumtą j 
neaiškią tarpvalstybinę pa
dėt}, JAV stebint, išmetama 
iš Jungtinių Tautų, neten
ka ir karinės JAV talkos. 
JAV kariniai asistentai Tai- 
wane, kurių prieš ketverius 
metus buvo 8600, sumažinti 
iki 1000. Netrukus jie visi 
bus išvežti.

Prezidentas Fordas (kaip 
tvirtina kolumnistė M. 
Chambliss) parašė Pekinui 
laišką, kuriuo užtikrina Wa- 
shingtono draugystę, re
miantis Šanchajaus susita
rimu. Kongresmanas Cle- 
ment Zablockis (Wisconsi- 
no demokratas) aiškiai sa
ko, kad perrinktasis Fordas 
visiškai nutrauks JAV ry
šius su Taiwanu ir Valsty
bės Departamentas jau pa
rengtas vystyti pilnus dip
lomatinius santykius su Pe
kinu. Iki šiol veikęs abipu
sis gynybos susitarimas su 
Taivvanu (Mutual Defense 
Treaty) bus panaikintas. 
Tam pagrindas: JAV nebe- 
pripažins Taiwano. vyriau
sybės ir laikys tą salą kon
tinentinės Kinijos dalimi’ ši 
"geografinė” koncepcija pa
keis politinę tų dviejų vie
netų koncepciją...

Ir Čia, mes, lietuviai, ne
galim statyti taško. Prisi
mindami Helsinkio deklara
cijos nuostatus, matome, 
kad pernai Lietuvą ištiko 
dabartinio Taiwano trage- 

. diją. Ta tragedija buvo vy
kusiai pridengta maskuotės 
migla. Taip jūroje, dūmus 
tirštai leidžiant, slepiami

LAIKAS BŪTI) TARTI AIŠKI} ŽODĮ 
BENDRADARBIAVIMO KLAUSIMU
Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų savaitėje Dainavo
je, rugp. 5 d., inž. Vytau
tas Kutkus savo paskaito
je ‘Lietuvių Bendruomenė 
ir Lietuvių Fronto Bičiu
liai’, palietė ir bendradar
biavimo ar bendravimo su 
kraštu ir tauta klausimą.

‘Dabar trumpai paliesiu 
bendradarbiavimo ar ben
dravimo su kraštu ar tauta 
klausimą, nes jame mes esa
me labai pasimetę. Vieni 
tvirtiname, kad net siunti
nių savo tėvams, broliams, 
seserims ir kitokiems gimi-

karo laivų manevrai. Nepri
klausomoji Lietuva buvo 
suverenus, valstybinis vie
netas. Ji turėjo, kaip Tai- 
wan, įvairių sutarčių su 
JAV. Iki Helsinkio deklara
cijos pasirašymo, buvo {ma
noma tikėti1 politine JAV 
morale, remiantis bent 
šykščiais pareiškimais, ta
riamais Valstybės Departa
mento koridoriuose ir dargi* 
Ovaliniame Baltųjų Namu 
kambaryje. Tai skambėjo 
platoniškai, skystai, bet re
alybės ribose.

Helsinkio deklaracija už
draudė kišti' nosį į kitos 
valstybės "vidaus” reikalus. 
Maskvai gi okupuotas Pa
baltijys yra "vidaus reika
las”. Ir atrodo, kad lietu
viams duoti pareiškimai, 
kad Helsinkis nekeičiąs se
nos politikos okupuoto Pa
baltijo atžvilgiu, buvo ... 
arba tobulos politinės bei 
tarptautinės teisių ignoran- 
cijos padarinys, arba grubi 
politinė nemoralybė. Vis
kas tai buvo vykdoma tirš
tose camouflage (maskuo
tės) miglose. Su Taivvanu 
manevras sunkesnis. Todėl 
pasaulis pamatė Taivvanui 
taikomą politinį nemoralu
mą. Kai buvo taip elgiamasi 
su Pabalitiju, nebuvo su
vokta išdavimo esmė. Net ir 
lietuvių spaudoje, kai kurie 
ignorantai, garbino Helsin
kį, kaip sovietinio apetito 
žabojančius spąstus, lyg ne
žinotų, kad bolševikas nie
kad nepasirašys jam nerei
kalingo popieriuko. <rd)

nėms neturėtume siųsti, nes 
mokėdami aukštus muitus 
remiame savo tėvynės pa
vergėją komunistą rusą. Ki
ti net laiškus bijome rašyti, 
kad vėliau tuos laiškus gau- 

• nantieji nenukentėtų. Dar 
kiti nepateisiname važinėji
mą į pavergtą Lietuvą, nors 
ir mirštančios motinos aplan 
kyti, nes prieš važiuodami 
turime atsakyti daug klausi
mų, kurie patriotui lietuviui 
nesudaro jokios garbės. Ne
mažiau susipešėme dėl pas 
mus atsiunčiamų mokslinin-
kų, meninkų ir kunigų priimi* 
nėjimų, solistų koncertų ruo- 
Šimo ir lankymo, ir pan. Vie
ni tvirtiname, kad jie mus ko 
munistais vistiek nepadarys 
ir , kad mes sutinkame tik 
savo pavergtos tėvynės bro
lius, o kiti sakome, kad jie ne 
savo iniciatyva čia atvažiuo
ja, kad tie, kurie juos siunčia 
nori mums ne tėvynės meilę 
išugdyti, dainuojant ‘Kur ba 
kūžė samanota, kurioje aš gi 
miau’, bet mus sukiršinti ir 
suskaldyti, kad kaip tie anks 
čiau minėti rusai emigrantai 
vienas kitą savo rankomis iš
smaugtumėme. Juk jau prie, 
jome prie to, kad vieni vie
nus vadiname koloborantais, 
o kiti kitus - ura patriotais ar 
superpatriotais. Lietuvių 
Bendruomenei irgi primeta
ma, kad ji kolaboruoja su tė
vynės pavergėju.

Mano giliu įsitikinimu nei 
vienas sąmoningas lietuvis 
negalvoja, kad bendradar
biauti su broliu lietuviu ar 
su tauta yra nusikaltimas, 
kad savo kenčiančiam tautie 
čiui nereikia padėti, ne ne 
mes - išeivijos lietuviai, bet 
lietuviai pasilikę tėvynėje iš
kovos laisvę ir nepriklauso
mybę Lietuvai. Tačiau šian
dien bendradarbiauti su tau
ta praktiškai neįmanoma, 
nes viską valdo ir diktuoja 
pavergėjas komunistas ru
sas. Nuo jo malonės priklau
so, ką mes ar mūsų vaikai nu 
važiavę Lietuvon pamatysi
me ir kur galėsime lankyti. 
O kiek mūsų brolių ir sesių 
grįžo iš Lietuvos užčiaupto
mis lūpomis ir dingo iš lietu
viško gyvenimo?

Pagrindinis skirtumas mū 
sų tarpe yra tas, kad vieni 
galvojame esą stipresni už 
pragarišką komunizmo maši 
ną, stipresni už nutilusius ru 
sus pabėgėlius po pirmo pa
saulinio kario, o kiti sakome, 
kad ‘Neik su velniu obuoliau
ti, nes neteksi nei obuolių, 
nei maišo* ir nepasitikime 
nei vienu okupanto žingsniu. 
- Tame pasimetime ne vie
nas muzikas, kunigas, daili
ninkas ar rašytojas nuvykęs 
į savo kraštą padarė komu
nizmą liaupsinamus pareiški 
mus, ieško tenai savo kny
goms leidėjų ir kt. Jau šia
me krašte girdime ne vieną 
gudragalvį kritikuojantį mū
sų didvyrio Kalantos suside
ginimą. Taigi, skaidymasis 
vyksta ir mes daugiau ir dau 
giau energijos sunaudojame 
tarpusavio ginčams.

Mūsų, jų tarpe ir mano, 

gerb. PLB garbės pirminin
kas Stasys Barzdukas ne kar 
tą kalbėdamas ir rašydamas 
yra išsireiškęs, kad nieko nė. 
ra blogo prašyti Lietuvos pa 
vergėją, kad leistų aplankyti 
savo tėvus, brolius ar 
savo tėvus, brolius ar sese
ris pavergtoje Lietuvoje, 
nes ir kalinį lankant reikia 
gauti kalėjimo viršininko ar 
vadovybės sutikimą. Tai 
tvirtindamas, mano nuomo
ne, mano gerbiamas pirmi
ninkas daro dvi dideles klai
das. Pirmą, palygindamas 
kalinius su pavergtos Lietu
vos lietuviais ir antrą, paly
gindamas kalėjimo pareigū
nus su Lietuvos pavergėjais. 
Su tuo tikrai nenoriu sutikti, 
nes kalėjimuose laikomi nusi 
kalteliai ir teismo nubausti 
asmenys, o mūsų broliai ir 
sesės Lietuvoje yra pavergti 
nors nepadarė jokio nusikal
timo. Jie nėra nusikaltėliai 
ir joks teismas jų nenuteisė.

Palyginti kalėjimo virši
ninką ar jo pareigūnus su 
Lietuvos pavergėjais irgi ne 
logiška. Kalėjimo viršinin
kas ir visi pareigūnai ne tik 
laisvoje Lietuvoje, bet ir vi
suose kituose kraštuose yra 
lojalūs savo kraštui tarnau
tojai. Be jų negalėtų būti tei 
sė ir teisėtumas įvykdyti. 
Jie yra tartum teisės gynė
jai, kada mūsų krašto paver
gėjai yra didžiausi teisių lau
žytojai.

Taigi bendradarbiavimo 
klausimas yra labai opus. Ne 
sisvaidykime nei kolaboran
tų, nei superpatriotų titulais 
Jei man nebūtų kito, o tik 
šie du pasirinkimai, geriau ir 
mieliau jungčiausi į superpa
triotų, bet ne į kolaborantų 
eiles. Bendradarbiauti su sa 
vo broliais lietuviais reikia ir 
šiek tiek įmanoma, tačiau 
bendradarbiauti su kraštu 
ar tauta beveik nėra sąlygų. 
Būkime labai atsargūs, ne- 
perdėkime pasitikėjimo sa
vo jėgomis, nes rusai komu
nistai - mūsų tėvynės paver
gėjai padarys visą, kad mus 
sunaikinti, kad mus suskal
dyti, kad mes vienas kitą už
smaugtume savo rankomis. 
Jis panaudos visokias prie
mones savo tikslui atsiekti: 
dainas, muziką, knygas, ku
nigus, religiją ir net patrio
tiškumą mūsų partiotišku- 
mui sunaikinti. Kada šian
dien matai mūsų elitą - pro
fesorius, kunigus, daktarus, 
rašytojus, menininkus ir net 
sukilimo vyriausybės narius 
lankantis pavergtoje Lietu
voje - darosi koktu ir drįstu 
tvirtinti, kad mes pasiklydo
me. Trūksta dar tik to, kad 
VLIKO ar PLB pirmininkai 
ten nuvažiuotų pasitarti su 
Lietuvos komunistų partijos 
viršininkais. Veiksnių priim
tas nutarimas šį reikalą pa
likti kiekvieno lietuvio sąži
nei, tik parodo, kad jie supa- 
savo ir jokių gairių mums ne 
davė. Atrodo, kad veiksniai 
mums tokiame svarbiame ir 
opiame klausime nevadovau
ja. Laikas būtų Lietuvių 
Bendruomenei tarti aiškų 
žodį šiuo klausimu.’

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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Melo kara* (34)

Canaris likimas
Paskutiniuose epizoduose 

apie melo karą neminėjom 
admirolo Canaris pavardės. 
Kaip rakėme, jis pralaimėjo 
kovą su SS dėl vokiečių 
žvalgybos kontrolės ir gavo 
paskyrimą vadovauti ūki
niam karui, kurį vesti tuo 
laiku Vokietija jau nebuvo 
pajėgi, žmogus, kuris visą 
karo laiką stengėsi užmeg
sti asmenini kontaktą su 
britų žvalgybos viršininku 
gen. Menzies, kad ilsiai Aki
nus paliaubų ir taikos gali- 
mybes Hitlerį pabalinus, ar
tėjant] karo galą turėjo ste
bėti pasyviai, pats jau nie
kuo negalėdamas prisidėti.

Po liepos 20 d. atentato 
suimtas jo bendradarbis 
žvalgyboje pulk. Hansen iš
davė Gestapo Inkvizito
riams, kad Canaris "amži
nai” konspiravo prieš Hit- 
lerj ir kad admirolas vedė 
dienyną, kuriame registra
vo Hitlerio darbus nuo pat 
"ilgųjų peilių nakties”. 1943 
m. birželio 30 dienos, kada 
buvo išžudyti Hitlerio kon
kurentai. Norėdamas su
rasti tuos dienynus, Kalten- 
brunneris pasiuntė Schel
lenbergą suimti admirolą 
Canaris, išsiuntęs savo šei- 
mą | kaimą dėl bombąrda- 
vimų, pats gana prabangiai 
gyveno Berlyne. Jis turėjo 
lenką virėją Ir alžiriet| — 
tarną.

Kai 1943 m. liepos 23 d. 
vldudienj Schellenbergas 
paskambino prie jo durų 
jas atidarė pats admirolas. 
Jis tarė: "Kažkaip jaučiau, 
kad jūs ateisite. Pirmiausia 
man (domu sužinoti, ar pats 
pulk. Hanseną radote ko
kius užrašus?" Schellenber- 
gas nerado reikalo meluoti: 
"Taip; užraitų knygute, ku
rioje tarp kitko buvo sąra
šas nužudytinų (po atenta
to) žmonių. Apie jūs ten 
nieko nėra”. Canaris, vis 
dar stovėdamas duryse, pa
stebėjo: "Tie genitabistai 
negali gyventi be savo už
rašų". Po to jis pakvietė 
Schellenbergą ir su juo at- 
vukuaj SS Hauptsturmfueh- 
rerj baroną von Voelkedsa- 
mą | vidų.

Schellenbergas turėjo įsa
kymą iš SS Obergruppen- 
fuehrerio Mueller, kuris po 
atentato, Himmlerio buvo 
paskirtas tardyti Juodąjį 

Orkestrą, Canaris paimti j 
'garbės apsaugą' ir apgy
vendinti j| Saugumo Polici
jos mokykloje Fuerstenber- 
ge, Mecklemburgo provinci
joje. Kai Canaris. tai suži
nojo, jis atsakė:

"Negerai, kad turime at
sisveikinti tokiu būdu. Bet 
mes tai pergyvensime. Jūs 
turite man pažadėti ne vė
liau kaip tris dienas sudary
ti progą pasikalbėti su 
Himmleriu asmeniškai. Vi
si kiti — Kaltenbrunneris ir 
Muelleri* — yra tik nesva
rūs skerdykai, trokštą ma
no kraujo".

Schellenbergas sutiko, ta
čiau tuoj pat, pakeitęs bal
są j oficialų toną, pasiūlė 
Canarisui "vokiečių pasirin
kimą'* t. y. progą nusižudy
ti. Canaris atsisakė: "Mie
las Schellenbergąi, ai neno
riu pabėgti. Ir ai nenusižu- 
dysiu. Ai esu tikras dėl sa
vo bylos, ir ai tikiu, kad Jūs 
iipildysite savo ką tik duotą 
pažadą."

Atrodo, kad Canaris buvo 
tikras, kad Himmleris ne
drįs jo likviduoti, bijodamas 
reveliacijų apie savo veiklą
N. Y. Times. Ii tikro Himm
leris (sakė Muelleriui Cana- 
risą tardyti mandagiai. 
Muelleris nutarė tai padary
ti asmeniikai. Savaime ati
ku, kad Canaris intelektua
liai buvo daug pranaiesnis 
už savo tardytoją ir jam 
beveik apsuko galvą, a ti
kindamas, jog kaip žvalgy
bos viriininkas jis turėjęs 
Žinoti viską, kas Vokietijo
je darosi, {skaitant ir kari
ninkų galimus sąmokslus. 
Jis ne tik nieko nežinojo 
apie liepos 20 d. sąmokslą, 
nes tada jau nėjo tų parei
gų, bet anksčiau pats kelis 
sąmokslus sutrukdęs.

Po to tardymas buvo per
duotas daug praneiesniam 
teisinininkui Walter Hup- 
penkothlen. Su tuo kalbėda
mas, Canaris padarė fatalę 
klaidą. Jis prasitarė, kad 
savo dienynus, kur esą tik 
asmeniško pobūdžio pasta
bos, dėl homliardavimo ati
davęs laikyti kariuomenės 
štabo slėptuvėje Berlyno 
priemiestyje Zossen. žval
gybos ryšininkas prie ka
riuomenės Stabo majoras 
Wemer Schrader. artimas 
Canaris bendradarbis, turė-

Pokulutr ndinuuki Canaris nuotrauka prieš suėmimą 1SM4 
m. liepų* men. Apačioje memorialinė lenta Floasenburgo kon
centracijos stovykloje, kur jis buvo 1M5 m. balandžio 9 d. SS 
pabert**

f lamai

~ . aasfcuai! .»
jo (sakymą tuos dienynus 
sunaikinti Canarisą arešta
vus. Majoras Schrader, pats 
liepos 20 d. suokalbininkas, 
tačiau nusižudė tų dienynų 
nesunaikinęs...

Zosaene buvo rasta visa 
Juodojo Orkestro istorija. 
Ji davė pakankamai pagrin
do Canaris ir jo artimiausia 
bendradarbi pulk. Oster pa
karti. Bet Himmleris delsė.

Pirmieji sąmokslininkų 
korimai (vyko rugpiūčio 8 
dieną Berlyne. Tą diena pa
karti buvo maršalas von 
Witzleben. generolai Stieff 
ir Fellgiebel bei pulkininkas 
Hansen. Neliko tikslių žinių 
kiek ii viso dėl to sąmokslo 
nukentėjo. Skaičiuojama 
tarp 400 ir 7.000.

Canaris ir Oster buvo lai
komi įvairiose koncentraci
jos stovyklose, o karui jau 
einant visai prie galo, atga
benti j Flossenburgo kalė
jimą. Balandžio 8 dieną, vos 
29 dienos prieš karo galą ir 
gen. Pattono tankams jau 
esant tik 100 mylių nuo ka
lėjimo. jie staiga buvo pa
šaukti j karo lauko teismą.

T*. “

Canaris paneigė visus kalti
nimus ir prašėsi jam leisti 
kaip paprastam kareiviui 
kovoti rusų fronte. Jis buvo 
pasmerkta* pakarti.

Danijos pulk. lt. H. M. 
Lunding, buvęs to krašto 
žvalgybos viršininkas, kuris 
sėdėjo sekančioje kameroje,, 
prieš auštant išgirdo silpną 
barškinimą j radijatorių. 
Tai buvo Morsės abėcėle 
siunčiamas pranešimas:

Aš... mirštu ... už sa
vo... kraštą ... ir... su... 
sąžine ... j ūs ... kaip ... 
karininkas ... suprasite ... 
kad ... pildžiau ... savo ... 
pareigas . . . tėvynei . . . 
kai... nutariau ... pasi
priešinti ... Hitleriui . . . 
padarykite ... ką .... ga
lite ... mano ... žmonai... 
ir ... dukrom ... jie ... 
sulaužė... mano... nosį... 
mirsiu ... rytmetį... su
diev ...

Vėliau Lunding pamatė 
per savo kameros rakto skl
iutą kaip SS tempė Canari
są nuogą koridorium. Vėliau 
paaiškėjo, kad jis buvo pa

kartas už geležinės apykak
lės. pritvirtintos prie lūbų. 
Manydami, kad jis jau mirė, 
budeliai buvo ji sykį nulei
dę. Pamatę, kad jis dar gy
vai, tą procedūrą pakartojo. 
Viso ji trūkusi 30 minučių. 
Canaris lavonas buvo sude
gintas. o pelenai išbarstyti 
pavėjui.

Jo šeima vėliau pasirūpi
no generalisimus Franco, 
kuris admirolui buvo dėkin
gas už sulaikymą nuo įstoji
mo j karą Hitlerio pusėje. 
Nekrologo Canaris ir visas 
Juodasis Orkestras susilau
kė už poros metų D. Brita
nijos žemuosiuose Rūmuo
se. kur gražbvlys Winato- 
nas Churchillis vokiečių 
pasipriešinimą Hitleriui pa
vadino "vienu garbingiau
sių ir taurausiu rezistenci
jos sąjūdžių visų tautų isto
rijoje". Tas pat Churchillis, 
kurio užs. reik. min. An- 
thonv Eden buvo įsakęs sa
vo žvalgybos viršininkui 
gen. Menzies iš Canariso ne
priimti jokio kito pasiūlymo 
kaip tik besąlyginę kapitu
liaciją.

Sekančiam Nr.: Melo ka
ro balansas.

REGISTERED 
NCRSES

Evpanaion haa created the need 
for additional RNe to work the 
aftemoon and midnight ahifla. 
Both full and pert time ahifla 
are available a long wilh oppor- 
tunitiea in moet areaa tnrluding 
ICU-CCU.

WE OFFER:
e MODESN technolocy and 

EQVIfMENT
e AN EJCPCail-NCtD ANO FSOG- 

GSUSIVL MIDKAL STAFF
e CONTtNUINC gOVCATIONAL 

orroaTUNrnu
e EMCgLLCNT SALAS V AND 

BENEF1T PSOCaAMS

If challenge and opportunity are 
what you demand then 'HOLY 
0088** ia the Hospital for yoe.

For additional information 
pleaae Call or Viait: 

NURSING SERVlCES DErASTMtNT 

HOLY CROSS 
HOSPITAL 

4777 E. OL'TER DR.
DETROIT. MICH. 4S234 

US-MS-SIH
Aii t«ual Oyportenlly Lm|4onf M/F

VANTEO Al ONCE
IST CLASS SKILLIO

MACHINE REPAIRMEN
Nortk«m Mtchigai. r*.
<a«>r«. an wnl. i t jmh
•sparne* on maltlmalMa. Nrw Bu 
lam. and A«m« G<x#rr chscUfi 
Malt kaow st*«mc«l MKMalcal and
Krdraalic syst*n>s o« «.h«<k>«k «ne- 
t Mara Localrd m • ot re.eee
o* Lak* Mtchigan CoavpUl* Irin/M 
Md.dina pm4i< *k*r>a* Wnt* P O 
Bos 754. Eacaaaba.
•r coli <m> 7»a tos? ■>* >•»

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Sarialakal; J. JANVtAITlS Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos i e m o s — Pasirinkimas didelia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DESIGNER 
MINOR LAY OIH

MEDIUM S1ZE 
AUTOMOTIVE PARTS 

MANCFACTURER 
HAS OPENINGS IN 

ENGINEERING DEPT 
FOR DESIGNERS 

AND M1NOR LAY-OUT 
WTTH EXPER!ENCE IN 

AUTO RODY HARDWARR 
GOOD WORK1NG CONDmONS 

FRINGE BENEFITS 
AND OVERT1ME.

APPLY IN PERSON 

FERRO Mfg. 
IJSS E WOODBRIDG» 

DETROIT MICHIGAN 4ttt?
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KŪRYBA IR MOKSLAS
M.K. ČIURUONIS IR VENEZUELOS BLUSA
(2)

PASTATOME KOJAS 
ANT ŽEMĖS

Niekaip negaliu sugalvo
tu kaip mes tą ruošiamąjį 
didįjį Čiurlionio minėjimą 
finansuosime. Tariamės su 
Elena Gutauskiene, minėji
mo organizatore, ir prisita- 
riame tiktai tiek, kad reikia

KALBOS 
VARGAI

T. KLYGA
Švietimo Gairių nr. 14/18 

Stasys Barzdukas mums 
primena kai ką labai nau
dingo: savos kalbos rašy
bos ir skyrybos taisykles.

Mūsų rašyba paremta net 
trejopu pagrindu: garsinis, 
kilminis ir tradicinis (pvz. 
aukštas, sagtis, piauti). Be 
abejo, tai reikalauja ge
rokų pastangų — išmok
ti, įsidėmėti ir tinkamai tai
syklingai vartoti. Tačiau tu
rime ir šiokią tokią paguo
dą, kad anglų kalbos rašyba 
daug, daug kartų sunkesnė.

Mūsų skyryba irgi stovi 
ant dviejų pagrindų — lo
ginis ir intonacinis. Todėl 
privalu ne tik taisykles įsi
kalti galvon, bet ir kas kar
tas sakinį sąmoningai ri
kiuoti, jo prasmę tinkamai 
skirtukais išryškinti. ”Tam 
tikrais atvejais galima ra
šyti dvejopai”, sako St. 
Barzdukas, nes tas pats sa
kinys logiškai gali būti ne 
vienaip suprantamas, ypač 
intonacija gali skyrybos sa
vitumus nulemti.

Kalbininkas dar mums 
ypatingiau primena, kad 
"reikia vengti kablelius be 
pagrindo vartoti”. IŠ tikrų
jų dabar randame spaudoje 
kai kieno pridėliota kablelių 
kuone dvigubai daugiau nei 
reikalinga.

Antraštininiai žodžiai pa
gal taisyklę išskiriami ka
butėm, pvz. "Nida” išleido 
Vergilijaus "Georgikas” lie
tuviškai. Tačiau, pasak St. 
Barzduko, "visiem žinomi” 
laikraščių pavadinimai gali 
būti ir be kabučių, pvz. Dir
va atšventė 60 metų sukak
tį (bet galima dėti ir kabu
tes).

Taip tad greta kitų įdo
mių straipsnių šv. Gairėse 
šis rašinys apie kalbos tai
sykles — su praktikos nuro
dymais ir pavyzdžiais — 
labai rpums pravartus ir 
atidžiai jsiskaitytinas. O ir 
St. Barzduko susirūpinimas 
visai pagrįstas, kad dabar 
"rašybos ir skyrybos klai
dos mūsų raštuose ne tik 
nemažėja, o daugėja. O tu
rėtų būti antraip”.

šauktis ”bendruomenės ūki
ninkų” susirinkimo.

"ūkininkus” sudaro val
dybų iždininkai ir darbš
čiausi padėjėjai. Ką gi, su
einame. Vėl tariamės, bara
mės, dūsaujame — o to rei
kalingo pinigo neišdūsauja- 
me ir gana.

Susirinkimo metu prie
šais mane sėdi Kultūros 
Fondo steigėjas ir pirminin
kas: brangenybių ir laikro
džių pardavėjas Juozas 
Menkeliūnas. Jo žemaitiš
kas kietumas primena seno
vės dainoje minimus "Ry
gos kupčius baronuotus”, 
kurie yra "plačiakakčiai, 
juodaūsiai, ir su jais mes 
deram drąsiai”. J. Menke
liūnas pardavinėja prekes 
visame krašte ir yra ne juo- 
daūsis, bet baltaūsis keliau
jantis pirklys. Kelionių pro
ga jis aplanko su lietuviško
mis knygomis bei spauda 
tolimose vietovėse gyvenan
čius tautiečius. Tie, norėda
mi prisidėti nors iš tolo prie 
mūsų veiklos, kartais įsiūlo 
Menkeliūnui pinigų "lietu
viškiems reikalams”. Tokiu 
būdu atsirado Menkeliūno 
aukų lapas ir užgimė Kul
tūros Fondas, žinia, pinigas 
reikalauja rimtos kontrolės 
garantijų. Kultūros Fondas 
įsisteigė kaipo autonomiš
kas Caracas LB Apylinkės 
Valdybos padalinys, vien 
tam, kad pinigų panaudoji
mas ir ataskaita eitų pro 
rinktos valdybos balsavimo 
aparatą ir dar tam, kad visa 
lietuviška veikla krašte iš
silaikytų vienos organiza
cijos rėmuose.

>— Su pirmu parengimu 
man visus Fondo pinigus

JŪRATĖ STATKUTĖ DE ROSALES

likviduosite!” — Menkeliū- 
no tankūs žili antakiai nu
sileidžia žemai ant akių.

Išeitį randame sekančią: 
Kultūros Fondas ir Apylin
kės Valdyba deda iš savo 
išdėlių pinigą pusiau, nors, 
aišku, net abiejų iždų neuž
teks išlaidoms padengti. Be 
to, išsiuntinėsime aukų la
pus visoms kitoms apylin
kėms su prašymu lapus pa
leisti per žmones kiekvieno
je apylinkėje. Dar darysime 
”darbų vajų", tam, kad 
kiekvienas lietuvis galėtų 
prisidėti ne vien pinigais, 
bet ryšiais ir darbu, nes 
kitaip ir su didžiausiom»pi- 
niginėm aukom neišsiversi
me.

Ar jaunimas galės kok- 
tailio metu atstoti samdy
tus padavėjus ir aptarnauti 
svečius? Taip, jaunimas ga
lės. Va ir ir atpuolė nemaža 
išlaidą!

Ar Klovų šeima paruoš 
koktailį? Taip, paruoš. Va
lio!

Kas iš lietuvių turi pa
žinčių radijo stotyse, tele
vizijoje ir laikraščių redak
cijose? Pažinčių tuojau at
sirado visame krašte, įvai
riausiuose miestuose. O ir 
geros valios būta, kur beuž- 
klaustum.

Menininkas, programos 
pravedėja, fotografas yra 
lietuviai — jie dirba veltui 
ir dar savo medžiagą pride
da jei to reikia.

Simfoninio orkestro ten
ka atsisakyti, bet Venezue
los simfoniniame orkestre 
dalyvaująs smuikininkas 
Donatas Jakavičius suorga
nizuoja žinomų gerų muzi

kų grupelę kuri pagros — 
vėl veltui — Čiurlionio 
kvartetą (Jakavičiaus pa
rinkti muzikai vien savo pa
vardėmis pritraukė publi-
ką).

Iškilmingą vakarienę pre
legentams ir garbės sve
čiams bei muzikams ruošia 
pats Vytautas Dambrava su 
keliais artimaisiais savo 
namuose, čia vėl Fondui ir 
Valdybai sunkiai įveikiama 
užduotis atpuolė.

Viena mišri šeima savo 
lėšomis įrėmina Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijas. 
Vėl viena išlaidą mažiau!

Ir taip, po "ūkininkų po
sėdžio” pradėjo suktis Čiur
lionio minėjimo paruošimo 
ratai visame krašte, visose 
apylinkėse.

Parengiamasis darbas už
truko šešis mėnesius. Minė
jimas įvyko gegužės vidury. 
Kai vėliau suvedėmė sąskai
tas, išvydome stebuklą: pi
nigas suplaukė iš viso kraš
to, iš visų apylinkių ir jo 
ne tiktai užteko, bet dargi 
atliko. Faktinai išlaidų pi
nigais susidarė stebėtinai 
maža, nes viskas buvo įveik
ta darbu, prakaitu ir gerais 
ryšiais. Lietuviai visur dir
bo vieningai, nuoširdžiai. O 
už visus labiausiai dirbo 
Vytautas Dambrava.

KAS BUVO PADARYTA?

Radijo programas apie 
Čiurlionį paruošė pats Vy
tautas Dambrava, pagal 
mano rašytą ir jo pritaikytą 
radijui tekstą, aišku, ispa
nų kalboje. Dr. Dambrava 
yra geras radijo programų 
žinovas — jo paruoštos 
juostos išėjo aukštos koky
bes, kas labai palengvino jų 
platinimą.

Radijo programos buvo 
transliuotos septyniomis ra
dijo stotimis keturiuose Ve-

nezuelos miestuose: Mara- 
caibo ”Voz de la fė”, Valen- 
cijoje ”Voz de Carabobo”, 
Maracay ”Radio Maracay” 
ir sostinėje, kur programa
buvo perduota keturiomis 
plačiai klausomomis stoti
mis. Visuose miestuose pro
gramos buvo transliuotos 
pakartotinai, po kelis kart, 
plačios sintonizacijos valan
domis (pav. Radio Maracay 
transliavo apie Čiurlionį du 
šeštadienius iš eilės, 7 vai. 
vakaro, ”Exitos Milnoven- 
ta” du sekmadienius 10 vai. 
ryto ir t.t.).

Televizijos skelbimas apie 
"kas yra Čiurlionis” su me
nininko nuotraukos repro
dukcija buvo duotas Antra
me Kanale, pietinių žinių 
metu Čiurlionio minėjimo 
išvakarėse; vėliau ta pati 
žinia buvo atkartota savait
galinėje kultūrinių žinių 
apžvalgoje.

Visame krašte dalinamas 
moterų savaitraštis "Sema- 
na” (40,000 egzempliorių) 
skyrė vieną pilną puslapį 
Čiurlioniui. Puslapis buvo 
papuoštas vinjete su Čiur
lionio atvaizdu.

Sostinės svarbiausias 
dienraštis ”E1 Universal” 
skyrė dviejų skilčių straip
snelį Čiurlioniui. Greta 

(Nukelta į 6 psl.)

APAČIOJE: Dalis publikos 
Caracase suruoštame Čiurlio
nio minėjime. Kairėje viršuje: 
dr. Luis Morales Bance, Vene
zuelos simfoninio orkestro di
rektorius, kalbėjęs apie Čiur
lionio muziką, kairėje apačio
je — dr. J. Morales Valarino, 
Centrinio Venezuelos universi
teto gen. sekretorius, skaitęs 
paskaitą apie Čiurlionio tapybą. 
Dešinėje sėdi programos pra
nešėja, Dirvos bendradarbės 
Jūratės Statkutės de Rosales 
sesuo Danutė Statkutė de Ro
sales. Br. Kvedaro nuotr.
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(Atkelta iš 5 psl.) 
straipsnio buvo įdėtas Čiur
lionio atvaizdas.

Valencijos miesto dien
raštis ”E1 Regionai” įdėjo 
platų straipsnį apie Čiurlio
nį ir paruošė jį nuotrauko
mis.

šis tikrai didelis propa
gandinis darbas buvo atlik
tas neapmokamai, viso 
krašto lietuvių pastangų ir 
jų draugų venezueliečių ge
ros valios dėka.

Pakvietimų buvo išdalin
ta visame krašte 800. Pa
kvietimai buvo apipavida
linti menininko K. Jezersko. 
Kiekviename pakvietime 
buvo pilna Čiurlionio bio
grafija ir dr. Dambravos 
paruoštas tekstas apie Lie
tuvą, jos Istoriją bei da
bartinę politinę padėtį.

Minėjimo metu salė buvo 
užpildyta. Maždaug du 
trečdaliai publikos buvo ne 
lietuviai. Svečių tarpe buvo 
gausu Venezuelos aukštų 
pareigūnų, menininkų bei 
muzikų. Planas sutraukti 
elitinę publiką gerai pavy
ko.

Minėjimas prasidėjo su- 
Venezuelos Simfoninio Or
kestro direktoriaus, dr. Luis 
Morales Bance paskaita 
apie Čiurlionio muziką. Jo 
gerai paruošta kalba buvo 
iliustruota Čiurlionio mu
zikos ištraukomis. Jam bai
gus kalbėti, Venezuelos 
Simfoninio Orkestro stygi
nis kvartetas (dalyvaujant 
jame D. Jakavičiui) išpildė 
Čiurlionio kvartetą C moli. 
Po trumpos pertraukos, Ve
nezuelos Centrinio Univer
siteto Generalinis Sekreto
rius J. Morales Valarino 
kalbėjo apie Čiurlionį kaipo 
apie asmenį, apie Lietuvą, 
lietuvius ir apie Čiurlionio 
paveikslus. Paskaitą ilius
travo skaidrių projekcijos 
scenos dydžio. Baigiant, iš 
JAV atvažiavęs Portlando 
kvartetas spontaniškai pri
dėjo savo įnašą Čiurlionio 
pagerbimui. Kvartetas su
teikė publikai ypatingai 
aukštos meninės kokybės 
dovaną meistriškai išpildy- 
damas vieną Dvorako kū
rinį, bei pažadėjo į savo 
nuolatinį repertuarą įtrauk
ti Čiurlionio muziką. Beje, 
iš šono, salę puošė rėmintos 
Čiurlionio paveikslų repro
dukcijos, kas irgi prisidėjo 
prie ypatingos nuotaikos 
susidarymo viso minėjimo 
metu.

Po minėjimo, gretimoje 
salėje įvyko koktailis skir
tas visiems atėjusiems. 
Vaizdas buvo įspūdingas: 
tarp kolonų, prie vandens 
fontanų šnekučiavosi rink
tinė, puošni publika. Dau
guma moterų vilkėjo ilgas 
balines suknes. Jaunimas, 
apsirengęs tautiniais rū
bais, sukinėjosi tarp susi
rinkusiųjų ir visus vaišino 
Salėse matėsi susimetęs 
dailininkų būrelis, muzikų 
būrelis, politikų būrelis ir 
t.t. Kiekvienoje tokioje gru
pėje galima buvo atpažinti

Connecticut gubernatorė Ella Grasso sveikina j šventę susirinkusius svečius. Šalia stovi 
vienuolyno viršininkė sės. Margarita Bareikaitė.

Susiartinimo šventė Putname
Liepos 25 d. N. P. M. sese

lių sodyboje Putname įvyko 
32-ji lietuvių tradicinė susi
tikimo šventė. Į šią šventę 
žmonės suvažiavo iš įvairių 
Amerikos vietovių. Buvo 
matyti masės žmonių — 
priskaitoma apie tris su pu
se tūkstančių.

šventė kaip paprastai 
prasidėjo šv. Mišiomis. Kun. 
Yla vienuolyno kapelionas 
pasveikino visus atvykusius 
į šventę. Pamokslą sakė an
gliškai vysk. P. Reilly. Jis 
paminėjo Lietuvos okupaci
ją ir religijos priespaudą.

Po mišių buvo pietus ro
žių sodelyje ir prasidėjo tik
roji šventė, kurią atidarė 
vienuolyno viršininkė sesuo 
Margarita pasakydama kal
bą lietuviškai ir angliškai. 
Į lietuvius kalbėjo taip: 

po keletą vietos įžymenybių. 
Daugumoje būrelių pagrin
dinė pasikalbėjimo tema bu
vo čiurlioniis. Ypač karštai 
distutavo dailininkų būrelis 
aptardamas Čiurlionio pa
veiksluose išreikštą muziki
nį tempo.

Vėliau, svarbesnieji sve
čiai, prelegentai bei muziki
nės programos išpildytojai 
vakarieniavo pas Vytautą 
Dambravą.

KAIP BUVO ATSIEKTA?

Per koktailį, prie manęs 
priėjo vienos stambiausių 
kitos tautybės bendruome
nių pirmininkas ir sako:

— Mūsų yra daug dau
giau negu jūsų, bet mes to
kių dalykų nepajėgiame pa
daryti. Kaip jūs tvarkotės?

Visa net išsipučiau iš pa
sididžiavimo, bet nuduoda
ma kuklumą begėdiškai su
melavau :

— O, čia nieko ypatingo 
nėra.

Jei būčiau išdrįsusi, bū
čiau jam atvirai pasakiusi: 
”NesiskaIdykite, dirbkite 
visi kaip vienas žmogus ir 
prašykite, kad jums iš dan
gaus ar iš Washingtono at
skristų toks tautietis, kaip 
Vytautas Dambrava”.

Amerikos 200 metų sukaktį 
paminėti prisimename savo 
pavergtą tėvynę, kurį vi
suomet troško ir trokšta 
laisvės. Prašė jaustis vie
noj šeimoj, kurioj plaka vie
na širdis ir kurią gaivina 
viena mintis, kad teisybę 
iškiltų virš melo ir prie
spaudos! Taip pat pasakė 
keletą šiltų žodžių angliš
kai sveikindama atvyku
sius ir žodį perdavė vysku
pui P. Reillly, kuris vėl 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ . DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL IS8HCI, lic.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.: 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
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kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
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trumpai sveikino visus.
I šventę atvyko Connec

ticut gubernatorė Ella 
Grasso, kurį buvo sutikta 
su gėlėm ir apdovanota tra
diciniu lietuvišku gintaru, 
kuriuo tuoj pasipuošė. Gu
bernatorė kalbėjo: "Sunku 
patikėti, kad tokia garbin
ga praeitimi tauta randai 
priespaudoj, pasaulis vis 
daugiau pamato tikrąjį ru
sų veidą. Viso pasaulio akys 
atkreiptos j lietuvių tautą.” 
Dar kalbėjo kongresmenas 
Dadd pažadėdamas reikalui 
esant visuomet padėti. Taip

MOŠŲ SKYRIAI: 

pat buvo atvykę Putnamo 
meras Tetreault su ponia. 
Buvo atlikta Neringos sto
vyklos mergaičių Bicenten
nial rėmuose programa, ku
ri buvo labai spalvingą ir 
Įspūdingą. Labai žaviai at
rodė mergaitės spalvinguo
se tautiniuose drabužiuose. 
Užbaigai buvo pavaizduota 
nepriklausomybės stovyla.

Atvykusieji džiaugėsi ge
ru oru, ypatingai gražią da
linai primenančią Lietuvą 
gamtą, vaišinosi lietuviš
kais valgiais. •

Buvo lankoma dailininko 
Galdiko galerija ir taip pat 
Alka muziejus, šventė buvo 
labai gerai organizuota.

žmonės dar ilgai nenorėjo 
skirtis, bet atvykusieji au
tobusai turėjo išvykti skir
tu laiku. Tikimės, kad ir ki
tais metais vėl susitiksime 
lietuvių susiartinimo šven
tėje Putname.

Marija Karečkienė

MACHINIST—- 
MAINTENANCE
TO MAKE PARTS AND MAIN- 
TAIN AUTOMAT1C PRODUC
TION EQU1PMENT O. T. AVAIL
ABLE. DAY SHIFT ONLY. GOOD 
BENEFITS. PENSION. STEADY 
WC)RK. CLIFTON N. J. (201) 
772-3200. (35-39)

CLERK TYPIST
TYPING A MUŠT. GENERAL OF
FICE DUT1ES. MAJOR PART OF 
JOB IS PROCESSING AND TYP
ING ORDERS. 5 DAY WF.EK 8 30 
TO 5. PERMANENT POSITION 
V1CINITY "I" ST. & ERIE AVĖ. 
PH1LA.. PA. CALL 215-744-9500.

(35-391

.« 305 673-8220
......... 435-1654
_____ 342-4240
......... 633-0090
........ 895-0700
.... ..... 486-2818
_____ 925-2787
_____ 37645755
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Čiurlioniečiai triumfavo
Philadelphijoje jbubelis
Ilgai ruoštas ir garsintas 

Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas, o taip pat ir 
LTM Čiurlionio ansamblio 
pasirodymas rugpiūčio 6, 7 
ir 8 dienomis Philadelphijo
je praėjo dideliu pasisekimu 
ir deramu iškilmingumu.

Rugpiūčio 6 d. DREXEL 
universitete didžiojoje sa
lė kone sausakimšai prisi
pildė lietuviškos visuome
nės, kurios tarpe matėsi iš 
arti ir toli atvykusių iški
lių dvasiškių (net ir iš pa
vergtos Lietuvos) ir būre
lis kitataučių.

Pakilus scenos uždangai 
pasirodė visoj savo didybėj 
ir grožybėj spalvingieji cho
ristai ir kanklių orkestras, 
kurių priešaky atsistojo 
muz. A. Mikulskis vadovau
ti dailiu dirigavimu dainai, 
kanklių muzikai ir šokių 
įmantriam ringavimui. Ste
bėtina, kad muz. A. Mikuls
kis vis tebėra toks judrus 

Momentas iš Čiurlionio ansamblio koncerto Philadelphijoje. 
Mostu į ansamblio narius, muz. Alfonsas Mikulskis atsako į 
audringus plojimus. K. Čikoto nuotr.

Čiurlioniečiai šokėjai scenoje. K. Čikoto nuotr.

ir gyvas kaip 1940 m., kada 
energingai stvėrėsi darbo 
suorganizuoti šį didįjį Čiur
lionio ansamblį. Vikriai me
ta mostą ir suskamba Ame
rikos himno galingi garsai, 
po kurio buvo išpildomos 
aštuonios lietuvių tautos 
dainos jų tarpe porą muz. 
A. Mikulskio stilizuotų. Pa
sigėrėtinai aidėjo kanklių 
garsai, kai jų stygomis 
žaismingai bėginėjo sol. Da
nutės Bankaitytės miklus 
piršteliai, išpildant muz. A. 
Mikulskio Lietuvių Rapso
diją Nr. 2. Publika susikau
pus klausėsi šio instrumen
to garsų, kitas gal pirmą 
kartą girdimų.

Po trumpos pertraukos 
pasirodė moterų choras su 
kanklių orkestru išpildyda- 
mos keturias lietuvių tau
tos dainas stilizuotas muz. 
Mikulskio, šios dainos ty
liau skardėjo pritaikant 
choro pajėgumą išvystyti.

Čiurlionio ansamblio moterų choras su kanklininkais. Diriguoja muz. A. Mikulskis. 
K. Čikoto nuotr.

Klausant iš šalies atsiliepi
mų, buvo gauta įvairių nuo
monių. Betgi dėl skonio ne- 
siginčitina. Aš nuo savęs 
galiu dar pridėti, kad ne visi 
medėjai pučia ragą. Vyku
siai sutrypsenta keturi tau
tiniai šokiai: Subatėlė, Ože
lis, Kalvelis ir Malūnas. Po 
to sekė mišrus choras su 
kanklių orkestro palyda, 
čia ir vėl praskambėjo še
šios lietuvių tautos dainos 
stilizuotos muz. A. Mikuls
kio. Tarpais puikiai nuteikė 
klausytojų dvasią malonus 
sol. Irenos. Grigaliūnaitės 
balsas, o taip pat nuo jos 
toli neatsiliko ir vyrai so
listai Algis Gylys, Vladas 
Plečkaitis ir Raimundas 
Butkus. Koncerto baigmę 
užsklendė ne tradicinė čiur
lioniečių daina ”Namo, bro
leliai”, o ”God, bless Amer- 
ica” ir šituo buvo parody
ta amerikiečiams klausyto
jams mūsų lojalumas gyve
nant svečioj šalyj. Bendrai 
tarus, viskas žavėjo publi
ką: ir dainos ir choristų 
bei chorisčių apdaras ir 
kanklių orkestras, gi scenos 
šviesų efektas dar daugiau 
padidino įspūdžius. Salės 
vėsinimas nepagirtinas — 
suprakaitavusi publika kiek 
nerimo, o ir programos iš- 
pildytojams toji oro tvanka 
dusino. Tokiais atvejais 
koncertų rengėjai turėtų 
nepamesti būtino apdairu
mo ir į šį reikalą.

Solo kanklėmis skambina Danutė Bankaitytė. K. Čikoto nuotr.

čiurlioniečių pasirodymus 
matėme ir kitose vietose: 
buvo trumpai išpildyta pro
grama prie Amerikos Lais
vės Varpo — sode, čia gau
siau dalyvavo kitataučiai. 
Galingiau skambančiom lie
tuvių liaudies dainom, kaip 
ir kanklių muzikai audrin
gi plojimai pasikeldavo.

Rugpiūčio 8 d. įvyko at
sisveikinimo koncertas LIE
TUVIŲ NAMUOSE, kuria
me buvo išpildyta keletą 
dalykų iš pasaulinio garso 
operų, kas sukėlė visiems 
klausytojams didelį nustebi
mą ir pasitenkinimą suge
bant šitokius sunkius kūri
nius išpildyti būnant nepro- 
fesijonaliems dainininkams 
ir tiek mažai turintiems 
laiko tam lavintis. Tai buvo 
brangi dovana klausyto
jams, kurią, manau, kitos 
lietuvių kolonijos ir norėtų 
gauti.

Džiugu buvo stebėti, kad 
LTM Čiurlionio ansamblis 
vis gražus, na, ir jaunas — 
nesensta.

Vyresniesiems išeinant į 
jų vietas stoja jaunos pa
jėgos, kurios uoliai, draus
mingai ir su entuziazmu at
lieka jiems uždedamas pa
reigas, gi ansamblio vado
vas dirba su nesilpstančia 
energija ir kūrybine galia 
toliau išlaikyti šį pirmau
jantį svečioj šaly choro vie
netą — LTM Čiurlionio An
samblį. Nemažesnis tam 
nuopelnas priklauso ir vis 

nepavargstančiai vadovo gy
venimo draugei poniai O. 
Mikulskienei.

• Vinco Krėvės lituanisti
nė LB mokykla pradeda 
mokslo metus rugsėjo 11 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryto su 
Šv. Mišiomis šv. Andriejaus 
bažnyčioje, 1913 Wallace St. 
Philadelphia. Po mišių mo
kyklos patalpose (šv. And
riejaus parapijoje) mokinių 
registracija, vadovėlių par
davimas, ir pamokos iki 2 
vai. p. p. šiais metais veiks 
darželis, pagelbinė klasė 
(angliškai kalbantiems) ir 
devyni skyriai. Į darželį pri
imami tie vaikai, kuriems 
iki rugsėjo 15 d. bus suėję 
keturi metai amžiaus. Dar
želis mokslo metus pradės 
rugsėjo 18 d. Visais mokyk
la liečiančiais klausimais 
galima kreiptis į vedėją Te
resę Gečienę, telef. (215) 
677-1684.

OPPORTUNITY 
for 

REGISTERED L. P. N’S 
ALL SHIFTS

72 bed Nursing Home. Good salary 
& benefita.
Send resume or call Administrator 

ALICEVILLE MANOR 
I7lh St. N. W.

Aliceville, Ala. 3$442 
205-373-6307

(28-34)

Mature lady with cooking cx- 
perience for attractive west coun
ty religious lnstitution. This job 
requires food preparalion, cook
ing for various size groups, re- 
viewing menus and aeformining 
food quantitios. A pleasant, large 
well equipped kitrhen erca. White 
uniform required. For appointment 
call (314) 965-6100 after 8:30 a. 
ra. Monday thru Friday. (35-36)
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BEKELIAUJANT ,,i,ii,s
PRANCŪZŲ RIVIERA, 

MONAKO

Palikus šventąją Romą, 
aš pats pasidariau kone 
šventas. Išvažiuojant mano 
naujas prietelius, dabar 
jau Rochesterio (Amerikoj) 
naujas parapijos vikaras 
kun. A. Petrauskas, pačio 
šv. Tėvo įšventintas j kuni
gus jau būdamas virš 60 
metų, man kaip viengungiui 
ir juokais pasiūlė pasilikti 
Romoj ir pradėti kelią į 
šventuosius. Tačiau, mano 
kelionės dar tik trečdalis 
atliktas ir reikia nors ją 
linksmai pabaigti, o pas
kui ...

Iki Romos daugiausiai 
keliavau lėktuvais, tačiau 
nuo čia, turėdamas pirmo
sios klasės ”Eurorail” bilie
tą, pradedu europinę kelio
nę traukiniu. Greitajam 
traukiny į Nice, papuolu, 
kaip dar niekada iki šiol 
tarp penkių moterų. Trys 
italės, dvi prancūzės ir aš, 
prie lango įspraustas, gal
voju kaip čia reikia man 
pro jas pabėgti, jeigu joms 
itališkai prancūziškas karš
tas kraujas galveles sumai
šys. Moterys, kaip ir visur 
moterys, tuoj garsiai kal
ba, o apie ką net supratimo 
neturiu, į mane net dėmesio 
nekreipdamos. Važiuojam 
gerą pusvalandį, o jos tik 
čiauška ir, žinoma, nors ir 
nerūkomam vagone, rūko. 
Tačiau aš, nors ir nerūkan
tis ir nuo dūmų kone dus
damas, tyliu. Praeina dar 
pusvalandis ir mano penkios 
gražuolės, matyt, išalksta ir 
ištrokšta. Pradeda traukt 
valgius ir, pagal vietinius 
papročius, bonkelę raudono 
vyno. Ir tik tada .nuraminu
sios pirmąjį alkį ir trošku
lį, jos pamato ir mane. Pa
siūlo valgyt, vyno ir prade
da itališkai, prancūziškai 
kalbėt. O aš, net nežinau 
apie ką jos man kalba. Tru
putį aptilus, paklausiu ar 
kuri iš jų nemoka angliš
kai ar vokiškai? Pasirodo, 
prieš mane sėdinti prancū
zė, gana neblogai kalba an
gliškai. Iš karto aš pasiju
tau kaip septintame danguj 
ir iš savo krepšio ištrau
kiau taip pat didelę dešrą, 
truputį geresnio negu jos 
turėjo gėrimo bonką ir pra
sidėjo mūsų pirmosios pa
žinties aplaistymas.

Privažiavus apie parytį 
Italijos sieną, mūsų coupe 
palieka italės, vėliau pran
cūzė ir aš pasilieku tik su 
prancūze, kuri kalbėjo ang
liškai ir, kaip aš, važiavo į 
Nice. Išsikalbėjus daugiau, 
mano naujoji pažįstama 
Francois, pasirodo yra di
rektorė ir, prieš metus lai
ko, po vyro staigios mir
ties, tapusi ir savininkė ne 
per didžiausio kvepalų ir 
kitų sveikatos eleksyrų fab
riko, biznio reikalais važinė
janti po visą Europą. Atvy
kus j Nice, ji pakvietė būti
nai ją aplankyti, susipažin

ti su šeima ir apžiūrėti jos 
visą biznį.

Pats Nice miestas, kaip 
ir pati Prancūzijos Riviera, 
apie kurią aš tiek daug bu
vau girdėjęs ir daug gražių 
vaizdų matęs įvairiose fil
iuose, yra tikrai labai graži. 
Oras tiesiog dieviškas, taip 
kad nieko daugiau žmogus 
čia dieną nenori, kaip tik, 
užsidėjus maudymosi kos
tiumą, eiti prie jūros ir 
maudytis puikiose Vidurže
mio jūros bangose. Atosto
gos jau čia buvo prasidėję 
ir žmonių tūkstančiai pajū
ryje. Apie Rivieros moteris 
ir jų pajūryje apsirengimą 
buvau jau ir anksčiau gir
dėjęs, tačiau atsidūrus pa
jūryje, pirmąją dieną pasi
jutau keistai. Daugumas 
jaunų merginų ir moterų 
nešioja tik apatinę savo bi
kini dalį, o krūtys yra vi
siškai atidengtos. Pasirodo 
visai neblogai, akis labai 
greitai pripranta ir vėliau 
atrodo, kad tas viskas yra 
labai gražu, kad kitaip ir 
būti negali. Tačiau, beveik 
visu Rivieros pajūriu, kuris 
tęsiasi nežinau kiek kilo
metrų, gerokai nusivyliau. 
Lyginant jį su Australijos 
paplūdimiais ir pajūriais, 
jis yra labai prastas. Beveik 
jokio smėlio nei krante, nei 
jūros dugne. Vien tik nedi
deli akmenys, kurie taip 
primuša kojas, kad žmogus 
ir paeiti sunkiai gali ir jei 
neturi klumpių, tai tik gu
lėk ir stebėk praeinančias 
pusnuoges gražuoles.

Vėliau, aplankius trauki
ny susipažintą prancūzę 
fabrikantę jos puikioje pa
jūrio viloje, po gana įdomių 
vaišių, buvau pakviestas ap
žiūrėti ir automobiliu pasi
važinėti po Nice miesto 
gražiąsias apylinkes. Tikrai 
puiku ir savyje džiaugiuosi, 
kad man taip pasisekė. Va
žiuojam pro garsiąją Nicos 
”La Promenade dės Ang
lais”, kuri pačiu gražiuoju 
pajūriu tęsiasi netoli 10-ties 
kilometrų ir kurioje dienos 
metu vaikščioja daugiau vy
resnio amžiaus žmonės, ste
bėdami apačioje besimau
dančius jaunuolius ir, gal 
patys prisimindami savo 
jaunystę, bei jaunystėje tu
rėtus meilingus nutikimus, 
kurių čia matosi gana daug. 
Pagalvoju, kad nemeluoja 
tie kurie sako, kad karšti, 
kaip prancūzai. Vakarais 
gi čia. didžiausia pasivaikš
čiojimo promenada, kokios 
dar gyvenime ne tik, kad 
nemačiau, bet ir neįsivaiz
davau. Kauno "Laisvės alė
ja” būtų tik lašas jūroj 
prieš šią. O šunų, šunelių, 
French ir kitokių "Poodles”, 
kuriuos kaip didžiausią pa
rodinę brangenybę, vedžio
jasi tūkstančiai prancūzų, 
galima ir pamatyti kiekvie
ną popietę ir vakarą. Vaka
rais promenadoje ir pačia
me mieste ir labai daug 
gražuolių. Vienos ieško mei

lės, kitos — turtingo ame
rikono, o kitos — sau kas
dieninio pragyvenimo. Ir 
viskas, atrodo, čia taip sava, 
taip normalu ir taip pran
cūziška.

Mūsų greitasis automo
bilis, pravažiavęs Nicos 
aristokratiškus turtingųjų 
Cimiez priemiesčius, kurie 
yra garsūs dar nuo Vikto
rijos laikų, pravažiuoja la
bai gražią rusų katedrą, vė
liau pranciškonų puikią baž
nyčią, jos puikius sodus ir 
išlikusius romėnų statybos 
griuvėsius Važiuojam to
liau Napoleono pastatytu 
”Grand Comiche” keliu ir 
pakilę į kalną, matome tie
siog nepaprastai gražų 
Nicos ir apylinkių vaizdą. 
Pravažiuojam Eze kaimelį, 
kuris kelius šimtmečius 
prieš Kristų, buvo pastaty
tas finikiniečių. Tikrai įdo
mu. Galų gale, pervažiavę 
Var upę, kuri iki 1860 metų 
buvo Prancūzijos - Italijos 
siena, atsiduriame kitame 
garsiajame Prancūzijos Ri
vieros mieste — Cannes. 
šis miestas yra žinomas 
kaip tarptautinis aukštosios 
bendruomenės ir filmų 
"žvaigždžių”, bei "žvaigž
delių” centras. Gražusis ne
didelis uostas yra pilnas 
įvairaus didumo jachtų. 
Mieste yra labai puikiu pa- 
ryžietiškų ir labai brangių 
krautuvių, du azartiškų žai
dimų casino ir taip pat pui
kus pajūrio bulevardas. Sa
vo žaidimo laimės čia ne
bandau ir ją taupausi Mon- 
te-Carlo. Prieš kelis mėne
sius, kaip man pasakoja ma
no globėjai, čia buvo meti
nis filmų pasaulinis festi
valis ir aš turėjau tada į 
Cannes atvažiuot ir pama
tyt kaip viso pasaulio gra
žuolės visokiausiais būdais 
bandė sužavėt filmų direk
torių akis, kad kaip nors 
papult į filmų pasaulį. Lai
mės neradusių ir dabar čia 
yra nemažai likę ir jos savo 
laimę bando jau kitokiais 
metodais. Visa Prancūzų 
Riviera tai yra masinis, la
bai gražus kurortas, kurio 
paskiri miesteliai, paskiri 
paplūdimiai ir pajūriai yra 
tikrai kas kaž tai nepapras
to ir žmogus, jei tik turi 
truputį dolerių ar laimės, 
gali pasijusti kaip žemiška
me rojuj ir turėti vienas iš 
gražiausių poilsio atostogų.

MONACO IR MONTE 
CARLO CASINO

Septyniolika mylių nuo 
Nicos į Italijos pusę, yra 
maža Monaco valstybėlė, 
kurią valdo princas Rainier, 
prieš eilę metų vedęs gra
žuolę amerikietę artistę, 
dabartinę princesę Grace. 
Gražiuose kalnuose esanti 
pilis, apsupta ramiosios Vi
duržemio jūros, yra viena 
iš paskutiniųjų likusių aris
tokratiškųjų kurortinių vie
tovių. Tai yra natūrali gra
žioji pasaulio vietelė, kur 
vasara ir maudymosi sezo
nas su savo puikiu klimatu, 
yra kone visus ištisus me
tus. Įvažiuoti specialaus lei

dimo čia jokio nereikia. Gy
vena apie 25,000 gyventojui 
414 akrų žemės plotyje. 
Nuo 1297 metų šią Monaco 
kunigaikštiją valdo Gri- 
maldi Šeimos kunigaikščiai, 
kurių dabartinis princas 
Rainier III yra absoliutus 
valdovas, padedamas vals
tybės ministerio ir trijų 
konsulų. Pati pilis, kuri visą 
laiką yra saugojama ypa
tingai gražiai apsirengusių 
karališkos gvardijos narių 
ir visas miestelis yra labai 
švarūs ir gražūs. Pati prin
co pilis buvo pastatyta 13- 
me šimtmetyje ir vasaros 
kurortiniu laiku yra atida
ryta turistams. Kai kurie 
privatūs princo ir princesės 
apartamentai yra leidžiami 
apžiūrėti. Įdomu buvo ste
bėti labai gražią Napoleono 
suvenyrų kolekciją, princo 
pagarsėjusį pašto ženklų 
rinkinį ir įdomų pilies sar
gybos pasikeitimą.

Labai įdomus čia yra jū
ros gyvių muziejus ir akva
riumas, įkurtas 1910 m. 
princo Alberto, čia ypatin
gai įdomūs perlių, jūros 
kiautų ir vandenynų gyven
tojų, net iš giliųjų ir nepri
einamų jūros gelmių, rin
kiniai. Be gražaus tropinių 
augalų sodo, toliau esan
čios observatorijos, pačiame 
Monake galima rasti daug 
ir gana puikių restoranų ir 
atvirų ore užeigų. Tačiau 
kainos čia yra didesnės ne
gu kitose Rivieros dalyse. 
Vasaros metu čia vyksta 
pasaulyje išgarsėję "Grand 
Prix” automobilių lenkty
nės, kurios sutraukia ypa
tingai daug turistų.

Gi pati didžiausia ir ži
nomiausia Monake vieta yra 
Monte Carlo azartinių žaidi
mų casino, esančio priešin
goje pilies kalno viršūnėje, 
šis casino buvo atidarytas 
1863 metais. Iki šiol buvau 
jau daugelyje panašių vie
tų, todėl ir šį casino buvo 
lyg ir pareiga man pamaty
ti ir išbandyti savo laimę. 
O ką gali žinoti žmogus? 
Pats pastatas, ne taip kaip 
kitur, yra masiniai didin
gas, gražiai ornamentuotas 

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7*/j% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6‘/j% — 1 metų su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F.8.L.I.C.

aint 
iittioiiy 
Savings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8;Tucb., Thurs., FrL, 9-5; Sat„ 9-1; Cleaed W«d-

Juokas Gribauskas, vedėjas

ir viduje daug marmuro, 
stiklinės sienos ir milžiniš
ki kristalo lempų papuoši
mai. Į šį casino atvažiuoju 
su vienu jaunu amerikiečiu. 
Įėjus turime palikti savo 
foto aparatus. Pats priean
gis pilnas, Australijoje ma
tytų pokerio (slots) maši
nų. Pabandome jas, tačiau 
jei — aš kada skųsdavausi, 
kad Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo blogos mašinos, tai 
šios yra ypatingai blogos, 
žinančios tik kaip frankus 
pasiimti. Einame į žaidimų 
sales. Ir vėl keista, kaip 
niekur kitur, įeinant turi 
sumokėti 10 frankų mokes
tį, nesvarbu ar žaisi, ar ne. 
Sumokam. Mažiausias žai
dimo vienetas yra irgi 10 
frankų (apie 2 su virš dol.). 
Bandome. Aš labai atsar
giai, prietelius amerikietis 
— stambiau. Rouletės ratai 
sukasi, šiek tiek, laikyda
masis savo sistemos, esu iš
lošęs. Po geros valandos, 
negalėdamas išlaikyti savų 
šaltų nervų, pradedu žaisti 
stambiau ir ... gana grei
tas galas. Paskirtoji pralo
šimui pinigų suma ištirpo. 
Gi mano amerikonas keikia
si, bet vis naujai keičia ir 
galų gale jis, palengvėjęs 
300 dolerių, pasako einam 
su skoču nuramint nervus. 
Ir tai bus daug pigiau ir ge
riau. Keista, bet ir dabar 
man būnant, mačiau senyvo 
amžiaus moteris ir vyrus 
dedant po tūkstančius fran
kų ant vieno numerio ar ki
tų kombinacijų, žmonės vis 
tiek dar turi pinigų, o mano 
kelionė dar net neįpusėjo, 
Atidavę savo duoklę prin
cui ir princesei (iš ko gi jie 
vargšai gyvens) su besikei
kiančiu jankiu vėlai vidur
naktį grįžome į savo hotelį, 
tikintis, kad tolimesnėje 
kelionėje jau daugiau azar
tinių casino ir princams ar 
kam nors kitam reikalingų 
azartinių žaidimų vietų aš 
nesutiksiu. Geriau jau Ri
vieroje stebėti besimaudan- 
čias pusnuoges moteris, ne
gu pageltusius casino crou- 
piers veidus ir besisukantį 
rouletes ratą.
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CHICAGOS LIETUVIU
GYVENIMAS ANTANAS JUODVALKIS

RELIGINĖS ŠALPOS 
RĖMĖJAI

Lietuvos kataliku religi
nės šalpos rėmėjų vyr. val
dyba sudaryta Chicagoje, 
kurios pirmininkas ir visa 
jos siela yra kun. J. Kuz
minskas, o vykd. vicepirmi
ninkas — Petras Indreika.

Atsitiktinai susitikus dar
bo laiku ir senosios gyven
vietės prietelį Petrą Indrei- 
ką, nukripo kalba Į lietuviš
kus renginius ir visuomeni
nę veiklą. Didysis renginys 
— V-j i tautinių šokių šven
tė — yra čia pat. Paruošia
mieji darbai atlikti, didžio
ji finansų telkimo dalis — 
bilietai j šventę ir banketą 
parduoti, beliko tik laimė
jimo bilietų platinimas, ku
ris užtikrins visos šventės 
finansinį pasisekimą. Be
lieka laukti šokėjų suskridi- 
mo ir sėkmingo programos 
atlikimo.

Tuojau po tautinių šokių 
šventės, Religinės šalpos 
rėmėjai ruošia vakarienę su 
menine programa. Renginys 
įvyks š. m. rugsėjo 11 d. 
(šeštadienį), 7 vai. vak. 
Jaunimo Centro salėje. Me
ninę programą atliks vi
siems žinoma, nepailstama 
gerų darbų rėmėja, solistė 
ir aktorė Elena Blandytė. 
šokiams gros jaunųjų or
kestras "Vytis”.

Religinės šalpos rėmėjai 
rūpinasi sukelti lėšas KRO
NIKOMS leisti ir j sveti
mas kalbas versti. Į italų 

kalbą 10 pirmųjų numerių 
yra išvertęs prel. Vincas 
Mincevičius ir jau atiduota 
į spaustuvę. Prancūzų kal- 
bon verčia kun. J. Petrošius. 
Portugalų — santraukos 
jau išleistos ir paskleistos 
tarp diplomatų ir spaudos 
bei TV žmonių. Santraukas 
paruošė kun. A. Saulaitis, o 
išleido su marijonų pagal
ba. Ispanų kalbon ieškoma 
vertėjų, o vokiečiai KRO
NIKAS ištisai spausdina 
Actus Balticum žurnale. Į 
anglų kalbą pirmuosius 12 
numerių išvertė kun. K. 
Pugevičius ir atskirais san- 
siuviniais išleido Putnamo 
seselės. Tolimesnis vertimas 
yra SUstojęs, nes kun. K. 
Pugevičius, dėl kitų įsipa
reigojimų, neranda laiko 
vertimams, o Kunigų vie
nybės valdyba, kurios žinio
je šis darbas yra, nesudaro 
tinkamesnių sąlygų. Verti
mas į anglų kalbą yra labai 
svarbus, nes ši kalba yra 
paplitusi visam pasaulyje ir 
plačiausiai vartojama.

Religinės šalpos valdyba 
kviečia plačiąją Chicagos 
lietuviškąją visuomenę at
silankyti į šį renginį ir tuo 
pačiu paremti labai svarbų 
KRONIKŲ leidimą ir ver
timą į kitas kalbas. Ieško
mi ir mecenatai.

★

LIETUVOS ŽURNALIS
TŲ SĄJUNGA, V-sios tau
tinių šokių šventės proga, 
ruošia susitikimą su savo

Bonite (Kasiulienė) Antis (guašns)

nariais. Popietė įvyks š. m. 
rugsėjo 4 d. (šeštadienį), 3 
vai. p. p. PLAYHAUSE sa
lėje (2515 W. 69th St.). Vi
si nariai kviečiami šiame 
susitikime dalyvauti ir pa
sidalinti savais ir visais ki
tais reikalais.

★
NEGRAI nenurimsta ir 

tebedrumsčia ramų Mar- 
ųuette Parko žmonių gyve
nimą. Nors teisėjas nedavė 
leidimo š. m. rugpiūčio 21 
d. žygiuoti į Marųuette Par
ką, bet Kingo judėjimo va
dai demonstracijas organi
zavo. Dideli policijos būriai 
demonstrantus sulaikė ir 
neleido peržengti Western 
gatvės. Baltieji buvo pasi
ruošę sutikti juoduosius žy- 
gininkus, kurių tarpe ma
tėsi ir baltų veidų, padedan
čių juodiesiems jų užmačio
se. Dėl juodųjų demonstra
cijų daugiausiai nukenčia 
vietos prekybininkai, nes 
pirkėjai domisi vykstančiu 
sepktakliu, o ne prekėmis. 
Jei taip dažniau kartosis, 
vietos prekybininkai turės 
ieškoti būdų savo intere
sams apsaugoti.

Chicagos policijai buvo 
atšaukta laisvos dienos ir 
pasiųsta sulaikyti demons
trantus. Kiek miestui kai
nuoja policininkų viršva- 
landžiams, motorizuotiems 
daliniams ir helikopteriams 
atlyginti! Visas šias išlai
das dengia ne demonstran
tai, nes jų dalis yra iš kitur 
atvykę, kita dalis gyvena 
iš miesto šalpos ir jokių 
mokesčių nemoka, o turi su
mokėti tvarkingieji ir bau
ginamieji nuosavybių savi
ninkai.

Ką galvoja teisėjai ir 
miesto administracija, leis
dama keliems šimtams ne
atsakingų asmenų, drumsti 
ramų padorių žmonių gy
venimą! žmonės čia įsikūrė 
savo darbo prakaitu ir nori 
ramiai užbaigti savo gyve
nimo saulėlydį, o tuo tarpu 
neatsakingas gaivalas nori 
juos išstumti. Visai pagrįs
tai vietiniai gyventojai or
ganizuojasi ir ruošiasi gin
ti savo teises.

★
IR VĖL laikraščiuose te

ko skaityti reklaminį 
straipsnį apie įsikūrimo ga
limybes šiltesniam klimate. 
Tokie straipsniai yra ski
riami naujiems vagabun-

dams patraukti. Jei tokių 
straipsnių rašytojai nėra 
tiesioginiai nekiln. turto 
pardavėjų agentai, tai ne
sąmoningai jiems pasitar
nauja.

Reikia turėti realistinį 
pajutimą, kad naujai kuria
moje gyvenvietėje padoriai 
įsikurti reikės bent penke- 
rių metų. Sodybų sutvarky
mas, apželdinimas bei pa
gražinimas per vienerius 
metus nepasidaro, čia ra
ginami kurtis jau pensinin
kų amžiaus sulaukę asme
nys. Kiek ilgai tokie asme
nys numato gyventi ir varg
ti naujakurio aplinkoje, kad 
galėtų ramiau gyventi. Daž
nas pasijus vienišas ir kita
taučių kaimynų nesupras
tas. Kūno reikalai gal būt 
bus šiaip taip patenkinti, 
bet dvasiniai, beveik visuo
tinai apleisti. Be vieno ki
to lietuviško laikraščio ar 
knygos, nebegirdės nei lie
tuviškos dainos, deklamaci
jos, paskaitos.

Kitas gal pasakys, kad 
prie šių dienų technikos 
lengva pasiekti visus pasau
lio kampus, tuo labiau gau
sesnius lietuvių telkinius ir 
didesnius renginius. Taip, 
tai lengvai pasiekiama, tik 
ne vyresnio amžiaus žmo

185 North Wabaah Avenue 
Chicago, II!. 60601 2nd Floor

DIDELIS PASIRINKIMAS
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

GERIAUSIA DOVANA 
BET KOKIA PROGA f
Rasite pas vienintelį 
lietuvį kailininkų 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826
(įstaigos) ir - y „ 
677-8489
(buto) 

nėms, kuriems ilgesnės ke
lionės, ypač automobiliu, 
yra nepakeliamos ar labai 
varginančios, o kitų susi
siekimo priemonių bemaž 
nėra.

Patekinamas senesnių 
žmonių priartėjimas prie 
savo suaugusių vaikų ir pa
galba beauginant vaikai
čius.

Be rimtos priežasties se
nųjų lietuvių telkinių aplei
dimas yra nepateisinamas. 
Tiesa, jaunieji nenoriai ku
riasi- lietuvių apgyventose 
vietovėse, bet v ištiek tam 
tikras nuošimtis apsigyve
na. Bendromis jėgomis dar 
galima ilgesnį laiką išlaiky
ti lietuviškus židinius: pa
rapijas, mokyklas, kultūros 
namus ir kt. Dar ir dabar 
lituanistinės mokyklos tebe
veikia daugumoje senosiose 
lietuvių gyvenvietėse, nors 
dalis vaikų jau atgabenama 
iš užmiesčio. Visas organi
zacinis ir kultūrinis gyveni
mas dar tebevyksta anksty
vesniuose centruose. Yra 
bandymų suburti lietuvius 
ir naujose vietose, bet iki 
šiol be teigiamų rezultatų. 
Neskaitant vieno kito klu- 
belio, dar nėra nė vienos 
lietuviškos parapi jos ar kul
tūrinio židinio. Tiesa, vyr. 
amžiaus žmonių apgyven
tose vietovėse, nereikia rū
pintis švietimu ir kurti mo
kyklas, nes prieauglio nėra 
ir nenusimato. Toks vienų 
vyresniųjų gyvenimas, be 
jaunatvės džiaugsmo, ne 
vieną gali nelaiku pakirsti.

Taigi, be ypatingo reika
lo nebėkime iš senųjų gy
venviečių ir nežlugdykime 
lietuvių sukurtų kultūros 
centrų. O jei jau kam reikia 
ieškoti nauio "rojaus”, te
daro tai tyliai, be raginimo 
ir kitus pasekt? jų pėdomis.

MACHINE REPAIRMEN JOURNEYMEN 
Knowledgr of cold heading machinery helpful. 
Mušt be able to do are and acetylene welding. 
Trouble ahooting of electrical systems of 
machines, mušt have past experience at 
machine repairs. Good pay and benefits. 
MICHIGAN RIVET CORP.. 13201 Stevens Rd 
Warren, Mich. 48089 Tel. (313) 754-5100 
An equa! opportunity employer. (30-37)
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Elizabetho meras Tom Dunn.

Elizabetho mero Dunn 
nuveikti darbai

Po trijų terminų darbo 
miesto mero pareigose, ar 
p. Dunn pateisino balsuoto
jų pareikštą pasitikėjimą 
išrenkant jj miesto meru? 
Taip, nes balsuotojai nebu
vo apvilti prieš trejus me
tus papildomai dar jj išrin
ko New Jersey valstybės se
natorium.

štai keletas pavyzdžių iš 
p. Dunn darbų; prieš keletą 
metų pastatė Elizaboth 
Port modernią pradžios mo
kyklą, su maudymosi basei
nu ir sporto sale, kuri tinka 
visoms sporto šakoms nau
dotis. šioji mokykla, berods, 
yra moderniausia visoje 
Amerikoje. Kainavo apie 
aštuonius milijonus dolerių. 
Šiuo metu miesto centre 
stato modernią High School, 
kuri kainuos apie trisde
šimts penkis milijonus do
lerių.

New Jersey valstybėje, 
Elizabeth ekonomiškai yra 
ketvirtoje vietoje. Eiliza- 
beth turi gerą pasitikėjimą 
bankuose bei kitose įstai
gose, su kuriomis tenka 
bendradarbiauti finansinė- 
niuose reikaluose. Elizabeth 
turi gerai organizuotą poli
ciją ,o tas daug reiškia 
miesto gyventojams, nes 
daug mažesnis procentas 
kriminalinių nusikaltimų, 
negu kitose vietose. Neju- 
domo turto bei kitokių mo
kesčių išrenkama 95'/<.

Etninių grupių ambicijų 
vedami tariami vadukai net 
du kart per keletą metų bu
vo sukėlė viešajai tvarkai 
pavojingas demonstracijas, 
o dėka p. Dunn budrios 
akies bei geros policijos lai
ku buvo užgniaustos, P. 
Dunn iš prigimties turėda

mas geras diplomatinės sa
vybės, šiuos įvykius taip su
tvarkė, t. y. pagal lietuviš
ką patarlę, kad liko ožka 
sveika ir vilkas sotus. Su
tramdžius demonstracijas 
p. Dunn davė dvi savaitės 
laiko įkarščiui atvėsti, o per 
tą laiką išaiškėjo, kad tos 
demonstracijos buvo grynas 
nesusipratimas. Ne tik 
miesto gyventojai, kurie 
mėgsta tvarką ir ramybę 
buvo patenkinti, bet taip 
pat ir demonstrantai* neapy
kantos neturėjo.

Labai malonu pastebėti, 
kad mums lietuviams kiek
vienai progai pasitaikius 
parodo daug prielankumo, 
kviečiamas visuomet atsi
lanko į Vasario 16 minėji
mus, taria šiltą užjaučianti 
žodį, o taip pat prideda ir 
piniginę auką. A. A. prelato 
Kemešiaus atminimui, vie
ną gatvę Elizabethe pavadi
no jo vardu.

Prieš porą metų Jeffer- 
son High School mokytojui 
Rimui Bitėnui tarpininkau
jant buvo gauta teisė nau
dotis anksčiau minėtos mo
kyklos sporto sale be jokio 
atlyginimo, sportuojančiam 
lietuvių jaunimui.

Į šią lietuvių jaunimo 
šventę buvo susirinkę gan 
gražus lietuvių būrys, o 
taip pat ir kitų tautybių, 
pažiūrėti bei pasigrožėti 
lietuvių jaunimo sporto 
veikla. Be to, sporto šven
tėje buvo vartojama tik 
lietuvių kalba. Kaip mato
me, p. Dunn savo prielan
kumu mums lietuviams yra 
labai artimas bičiulis.

Šiais metais lapkričio 
mėn. pradžioje rinkimuo
se į miesto mero vietą p.

Dunn kandidatuoja dar vie
nam terminui. Dėl tokio 
miesto šeimininko bei gero 
administratoriaus miesto 
gyventojams ekonomiškai 
daug geriau išsilaikyti, nes 
p. Dunn mokesčių mokėto
jų pinigus vartoja taupiai 
ir protingai.

Tad mes lietuviai gyve
nantieji Elizabeth miesto 
ribose be išimties turėtume 
savo balsus atiduoti už p. 
Dunn, o taip pat kviesti sa
vo kaimynus, bendradar
bius, draugus bei pažįsta
mus balsuoti tik už p. Dunn.

St. Lukoševičius

Gerbiamas Redaktoriau,

šių metų birželio 24 die
nos Dirvos Nr. 26 korėspon- 
dencijoje iš Seinų esu kalti
namas už raštu "užgiri mą” 
Lomžos vyskupo veiksmų 
dėl neleidimo lietuviams pa
maldų vietinės parapijos 
bažnyčioje.

šiuo noriu pareikšti Jums 
pone Redaktoriau, ir "Dir
vos” skaitytojams, kad ne
su rašęs jokių raštų Lom
žos vyskupui nei jo bendra
darbiams, kurie pateisintų 
jų daromas skriaudas Seinų 
lietuviams.

Jus gerbiąs
Antanas Deksnvs
Vakarų Europos 
lietuvių vyskupas

FACTORY WORK

FORD
W00DHAVEN 

STAMPING PLANT 
HAS IMMEDIATE OPENINGS

FOR QUAL1FIED
JOURNEYMEN

DIEMAKERS

ELECTRICIANS

MACHINE

REPAIRMEN
APPLY 

EMPLOYMENT OFFICE 
1-75 and West Rd. 
Mon. thru Fri. 

7:30 a. m. — 4 p. nu 

FORD MOTOR CO. 
Woodhaven 

Stamping Plant 
Trenton, Mich.

An Equal Opportunity Employer
(35-37)

MAINTENANCE 
SUPERVISOR

ANDERSON HICKEY HAS 1MMEDI- 
ATE OPEN1NG for a maintenance 
aupervieor. We are a aheet-metai rna- 
nufaclurer of office furniture.
Our operations include preaaea, 
brakes, shears & automatic pressen; 
440 rebistance welding with electro- 
nic control. Panele; hand apray Runa 
for painting; & air povvered hand 
tools for aaaembly.
If you are familiar with repair nnd 
maintenance of these kinda of equip- 
ment & have had 2-5 years experi- 
ence auperviaing maintenance ■em- 
ployeea. Pleaae write or call cnlleca, 
during houra 8 a. m. to 12 noon and 
I p. m. to 4:30 p. m., Monday thru 
Friday,

Phone (214) 657-5567
Peraonnel Department

Anderson Hickey Division
Delwood Furniture Co. 
U. S. Industries Co.

P. O. BOX 241
INDUSTR1AL PARK

HENDERSON. TEXAS 75652

An Equal Opportunity Employer 

OPPORTUNITY FOR F.XPERIENCED 
ALL AROUND MILL HANDS 

Experienced on HORIZONTAL A 
VERTICAL M1LLS. Be able to >et up 
& operate, work from blue printa & 
elose tolerance.
Air conditioned ahop & all benefita, 

CENTURY TOOL CO. 
32201 N. Avie Dr. 

Madison Heighta, Mich. 48071 
E.O.E.

(34-40)
WANTED AT ONCE 

SLITTER OPERATORS 
Steady employment for qu;«lified rcen. 
All fringe benefita.

Apply in Person 
ACCURATE STEEL PROCESSING CO. 

401 Salliotte Road 
Ecorae, Mich.
313-388-5800

An Equal Opportunity Employer M/F 
(34-41)

DIE MAKERS
Mušt be able to read blue printa 

ALSO
ALL AROUND MACHINE HANDS 

CBY TOOL & DIE 
42056 MICHIGAN 

WAYNE. MICH. 48184 
313-397-1050

(34-36)

WANTED
ŠEWING MACHINE (POWER) oper
atore with experience, Manufacturcr 
of tarpaulins. Steady work & fringe 
benefita.

Apply in person 9 to 2
JOHN JOHNSON CO.

1481 14th St.
Detroit, Mich.

(28-37)

EKPERIENCED 
BOLT MAKER 

SĖT UP OPERATOR 

COLD HEADER 
SĖT UP OPERATOR 

THREAD ROLLER 
SĖT UP OPERATOR

BOLT TRIMMER
SĖT UP OPERATOR

(for Hartford and/or Watorbury)

OVERTIME AND FRINGE BENEFITS

MICHIGAN SCREW PRODUCTS 
6400 E. 11 MILE RD. 

CENTER LINE, MICHIGAN
An Equal Opportunity Employor

FOREMAN
FOR CONVEYOR MANUFACTURER

Experience wilh shear, preas brake. welding, and aaaembly operations. 
Permanent poaition with grovvth potential, competitive aalary and 
f ringe benefita.

Send resume in confidence to:
PERSONNEL DEPARTMENT

STEARNS MANUFACTURING CO.
P. O. BOX 188

FLAT ROCK, MICH. 48134

An Equal Opportunity Employer

IMMEDIATE OPENINGS FOR
1ST CLASS SKILLED 

ELECTRICIANS — Minimum 1-2 yeara aolid etate and relay logic 
experience. ,
MECHAN1CS — Minimum 2 yeara experiance. Building-working on 
machinee and knowledge of hydraulic and air circuita.
MACHINISTS — 5 yeara experience aa tool room machinlat. Lathe 
and milling machine work.

— EXCELLENT FRINGE BENEFITS —
HERCULES, INC. 
1140 W. Grand Riyer 

Williamston, Mich. 48895 
An Equal Opportunity Employer

SPRINGMAKER SET-UP
4 (Ercellent Opportunity)

IMMEDIATE OPENINGS ARE NOW AVAILABLE FOR THE FOLLOWING

1— TOP GRADE COILER SET-UP
2— TOP GRADE GRINDER SET-UP

We offer top wages, excellent location in the Detroit area. 
Ali fringe benefita paid (B/C-B/S) and excellent working 
conditions.

FOR FURTHER 1NFORMATION CALL R. L. ANDERSON 
Manager. Induatrial Relationa 

313-453-6100, exten8ion 269
ASSOCIATED A BARNES

SPRING GROUP INC.

PLYMOUTH DIVISION 
40300 PLYMOUTH RD. 
PLYMOUTH. MI. 48170

An Equal Opportunity Employer M/F

ARE YOU A PROFESSIONAL

TRUCK 
MECHANIC?

CONS1DER BEING \VHERE THF.
REAL "PRO” MECHANIC GETS 

FULL APPRECIATION 
IF YOU'RE REALLY GOOD. 
why be lumped in with lesa 
able, lesa serious. lesa ambi- 
tioua people? We are a nation- 
wide company offering about 
every kind of truck aervice. We 
are one of the most steadily 
grovving, succesaful companies 
you can find.

KEN RUSE

SAUNDERS LEASING 
SYSTEM, INC.

P. O. Box 38
3177 E. Maple, 

Grand Blanc, Mich. 48439 
Phone: (313) 742-5020 

(34-36)

LINOTYPE 
MACHINISTS

NAT’L printing firm aeeking full time 
machinista for mainlaining 4 tapė 
operated linotype. Pitvious elektron 
& autosetter. Expcrienced required. 
New Orleane Localion. Excellent 
wages A fringe benefita. Apply or 
call collect to

JOHN DUNHAM
P. O. BOX 50547 

NEW ORLEANS. LA 70150 
504-254-0Ql4 

E.O.E.
(34-41)
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Detroito lietuviai
ATEITININKŲ

KUTORINė SAVAITĖ

Rugpiūčio 15-22 d. atei
tininkai sendraugiai turėjo 
kultūrinę savaitę Dainavo
je. Oras visą savaitę buvo 
labai gražus. Dalyvių skai
čius siekė iki 80. Paskaitas 
skaitė: Mirga Girniuvienė, 
rašytojas Jurgis Jankus, 
dr. Viktorija Skrupskelytė, 
kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, kun. Kęstutis Trima
kas, prof. Adolfas Darnusis, 
dr. Petras Kisielius ir dr. 
Vytautas Bieliauskas. Su
rengti laužai, vaikų darželio 
pasirodymai ir šeštadienį, 
rugpiūčio 21 d. muzikos ir 
literatūros vakaras. Savo

ANTANAS GRINIUS

nyje, Frazer, Mich. Dabar 
viską pardavė ir persikėlė 
į savo tik ką pastatytus na
mus netoli Dainavos. Jų ad
resas toks: 9747 Qucens 
Drive, Manchester, Mich. 
48158.

Sūnus teisių dr. Robertas 
Selėnis, kuris reiškiasi lie
tuviškame gyvenime ir yra 
išrinktas į LB tarybą, apsi
gyveno 4588-15 Mile Rd., 
Apt. 111, Sterling Hts., Mi. 
48077, tel. 979-4980 ir įstai
gos, kurioje jis dirba War- 
ren, Mich., tel. 751-0080.

Robertas Selenis nuo jau

nų dienų reiškėsi lietuvių 
gyvenime: yra žurnalistas 
ir priklauso LŽS Detroito 
skyriui. Sėkmės jaunam ad
vokatui Robertui Selėniui.

MIRĖ

Rugpiūčio 10 d. Brand li
goninėje mirė visuomeni
ninkas ir žurnalistas Kazi
mieras Nausėda. Buvo gi
męs 1886 metais rugpiūčio 
15 d. Girininkų km. žemai
čių Naumiesčio, Lietuvoje. 
Rengėsi švęsti 90 metų su
kaktį, bet nelaukta mirtis 
pastojo jam kelią ir neleido 
jos sulaukti. Trūko tik 5 
dienų. .

Liko sūnus Edvardas su 
žmona ir šeima ir duktė Al
dona su vyru ir šeima.

Sės. Paulei, mergaičių stovyklos vadovei, buvo 
surengta staigmena ir sidabrinio jubiliejaus proga ji pa
sveikinta. Nuotraukoje iš kairės: sės. Paulė, Lenkauskai-, 
tė, Idzelis, Mainelienė, sės. Oliveta ir Savickas.

V. Bacwvičiaus nuotr.

poezijas skaitė; Mirga Gir
niuvienė, Eglė Juodvalkytė, 
Vitalija Bogutaitė ir Teresė 
Pauteniūtė.

M. Motiekaitis pianiniu 
paskambino 4 kūrinius. Va
karą pravedė ir su progra
mos atlikėjais supažindino 
dr. Kęstutis Keblys. Po to 
stovyklos vadovybė visus 
pavaišino punču ir skanu
mynais. Vyko šokiai ir no
rintieji galėjo pasišokti ir 
linksmai praleisti paskutinį 
vakarą Dainavoje.

Stovyklos vadovybę suda
rė: inž. Pranas Baltakis — 
vadovas, Pranas Zaranka, 
kun. Kazys Pugevičius, Ja
nina ir Jonas Mikulioniai, 
Kristina Veselkaitė, p. Šal
čiuvienė ir Bronė Kiaulie- 
nienė.

ŠAULIŲ KULTŪRINĖ 
POPIETĖ

Rugpiūčio 22 d. šaulių 
Sofijos ir Adolfo Vasiulių 
gražioje sodyboje Stasio 
Butkaus šaulių kuopa turė
jo surengusi kultūrinę po
pietę.

Istorikas Jonas Švoba su
pažindino su rašytojo Vy
tauto Alanto parašyta kny
ga Romas Kalanta. Akto
rius Kazys Gricius iš tos 
knygos padeklamavo '‘Am
žinoji ugnis dar neužgeso”, 
o rašytojas Vytautas Alan
tas savo žodyje, dėkodamas 
šauliams ir svečiams, pasa
kė: Man Romas Kalanta 
Lietuvos didvyris, tikiu 
toks yra jums ir toks jis 
yra visai mūsų tautai. Jo 
auka plačiai nuskambėjo 
visame pasaulyje. Visų mū
sų širdys yra su juo!

Po to sekė vaišės ir dova
nų paskirstymas. Kultūri
nės popietės metu aukštai 
iškelta plėvėsavo mūsų tri
spalvė vėliava. Sutemus 
svečia* nenoromis skirstėsi 
į namus iš vaišingos Vasiu
lių sodybos.

Kultūrinė popietė buvo 
sėkminga ir gausi.

PELENIAI NAUJOJE 
VIETOJE

žurnalistas Vladas Selė
nis ir žmona Bronė iki šiam 
laikui vertėsi motelio biz-

KĄ TAS TURI BENDRO SU 
ELEKTROS KAINA?”
Pakankamai! Mes žinome kaip jūs jaučiatės, kadangi dalykų, kuriuos mes 
turime pirkti, kainos pakilo taip pat kaip ir dalykų kuriuos jus perkate. 
Tiktai dar daugiau.

Nuo 1972 m., jūsų dribsniai ir kepyklos produktai pakilo 68%. Bet 
sustiprinta aluminijaus viela, kurią mes perkame jūsų elektros perdavimui, 
pakilo 80%. Ir kedro stulpai — 140%.

Plieno perdavimo stulpai, kuriuos mes perkame, pakilo tris kartus 
daugiau, kaip jūsų vaisiai ir daržovės.

Mes ieškome geriausių galimų kainų, kurias galime gauti, taip kaip ir 
jūs. Bet yra daug išlaidų dėl kurių mes nieko negalime padaryti. Mes 
turime mokėti esamą kainą kai kuriems dalykams, jeigu norime perduoti 
elektrą jums.

Niekas neatrado būdo sumažinti šios dienos pakilusias kainas. Mes tik 
norime, kad jūs žinotumėt, kad mes darome patį geriausią kovodami prieš jas.

Dėl platesnių informacijų šiuo 
klausimu prašykite veltui mūsų 
knygutės What’s That Got To Do 
With The Price Of Electricity?” 
Public information Departament, 
Room 711. The Illuminating Co., 
Box 5000, Cleveland, Ohio 44101

The
IUuminating 
Company
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XIV-toji Romuvos stovykla
č. SENKEVIČIUS

JAUKUS POBŪVIS PAS BRONIU 
IR EGL| ARUS

Stovyklos komendantas 
ps. dr. V. Kvedaras atra
portavo Kanados rajono va
dui v. s. K. Batūrai, praneš
damas, kad, atidarant XIV- 
tąją Romuvos stovyklą, iš
sirikiavo 178 stovyklautojai 
iš Toronto, Hamiltono, Cle- 
velandp, Rochesterio ir kt. 
vietovių.

Giedriame danguje prie 
romantiško Fox ežero plevė
savo Lietuvos, Kanados ir 
JAV vėliavos. Pastovyklėse 
pusračiais surikiuotos rus
vos ir žalsvos palapinės kal
bėjo apie prasidėjusj malo
nų ir naudingą dviejų savai
čių laikotarpį, per kurj bus 
skautiškai gyventa, dirbta, 
žaista, susidraugauta, stip
rinant jaunąją lietuvių ben
druomenę išeivijoj. Visi ži
nojo ir jautė, kad kokia be
būtų stovykloje drausmė ir 
dykinėjimą persekiojanti 
dienotvarkė, kokie bebūtų 
pikti vyresnieji broliai, 
koks bebūtų maistas, skir
stantis po dviejų savaičių 
rugpiūčio 21 d., nevienam ir 
vienai spaus širdelę, kad 
reikia skirtis, ir tie patys 
draugai mieste atrodys ki
taip, nes vėl reikės laukti , 
50 savaičių, kol ateis visus 
jungias ir laimingas gyve
nimas po atviru dangumi.

Niekas negali pakeisti 
stovyklos, nors kartais į ją 
ne visai pasiruošus važiuo
jama, nors kartais tėvai į ją 
pažiūri kaip į vaikų atosto
gavimo vietą, pamiršdami, 
kad ji ypač šiuo metu, yra 
labai svarbi naujas bend
ruomenės ugdymo mokykla. 
Užtat reikėtų nepamiršti, 
kad į ją suvažiuojama ne 
lepintis ir dykinėti, ne ska
nėstų ieškoti, bet grūdintis, 
ruoštis, auklėtis ir susi
draugauti. Vieningas tėvų, 
vadovų ir rėmėjų tuo rei
kalu pažiūros labai daug 
padėtų stovyklų organizato
riams ir vadovybei.

Reikia džiaugtis, kad tos 
pažiūros tolydžio glaudžiau 
derinasi, ir lietuviškumo bei 
skautiškos stovyklos sąvo
kos grąžinamos j savo vie
tas, iš"kurių ne kartą buvo 
pasinešta išeiti, bandant 
konkuruoti su neskautų or
ganizuojamomis stovyklo
mis, atsižadant labai svar
bių esminij stovyklavimo, 
kaip auklėjamosios priemo-' 
nės, principų.

žinome, kad šis gyvena
masis laikotarpis yra labai 
pavojingas mūsų tautai, 
ypač jos atplaišai išeivijoj, 
čia visos lietuviško judėji
mo kryptys sueina į vieną 
tautos išlikimo tikslą, ir 
viskas yra daroma tam tik
slui pasiekti.

Lietuviškoji skautija yra 
viena iš pačių ryškiųjų prie
monių. XIV-toji Romuvos 
stovykla, kaip vienas tų 
priemonių veiksnys, savo 
uždavinį gana gerai atliko 
ir buvo laiminga, galėdama 

turėti pakankamą skaičių 
vadovų-vių, iš kurių ne vie
nas jau yra tapę "amžinais 
stovyklautojais”.

Pamainomis stovyklai va
dovavo ps. V. Turūta, s. D. 
Keršienė, jūr. s. P. Būtėnas 
ir s. R. Žilinskienė. Kapelio
nu buvo "amžinasis stovyk
lautojas" v. s. T. St. Kulbis, 
S. J. Ūkio skyrių tvarkė A. 
Grybas. Talkino, instrukta
vo ar pareigūnais buvo ps. 
dr. V. Kvedaras, A. Senke- 
vičiūtė-Saplienė, O. Balsie
nė, B. Kvedarienė, L. Gvil- 
dienė, V. Grybienė, G. Tar
vydienė, V. Draugelis, St. 
Ilgūnas, R. Belzinskas, E. 
Namikienė, č. Senkevičius, 
M. Rusinąs, L. Saplys, B. 
Paliulytė, R. Griubiškis, M. 
Puškorienė, A. Bakūnienė, 
V. Keturakis, L. Bagdonai- 
tė-Cerelli, S. Klibingaitytė, 
V. Turūtaitė ir eilė jaunes
nių draugininkų bei skilti- 
ninkų, skautybės praktiką 
vykdžiusių nustatytos pro
gramos rėmuose.

Toronto Mindaugo drau
govė savo įprastinėmis skil

Mokame aukščiausių nuošimtį 
už santaupų pažymėjimus 
6^/ įnešus $1,000 &/ įnešus $1,000

/2/D 12 mėnesių /^/O 30 mėnesių

7®/ įnešus $1,000 įnešus $lJ)00

/2/O 48 mėnesiam • /4/® 72 mėnesiam

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas 
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas 
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos 
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%) 

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

Už įnašus mokame

m

Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvienq dieng ir 

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

Open 
Saturdays

Closed 
Mondays

Zuperio! Avinas
■and lcan association

MAIN OFFICE 
798 East 185th St. 

čių varžybomis nesunkiai 
pasiekė pasigėrėtinų rezul
tatų skautiškame ir lietu
viškame prasilavinime, {gy
dama daugiau specialybių 
ir daugiau patyrusių skau
tų. Clevelando Vytauto Di
džiojo draugovė pasižymėjo 
komplikuoto bokšto staty
ba, maloniu draugiškumu ir 
noru vis geriau daryti. Dvi 
vilkiukų draugovės kopė 
aukštyn patyrimų laips
niais sportavo ir stengėsi 
garsiai dainuoti laužų metu. 
Seserijos pastovyklėje draū 
govės krutėjo, vykdydamos 
savas programas, "kūrė" 
moderniškus paveikslus, 
"rengė" parodas, o paukšty
tės pasižymėjo plakatų pie
šimu ir ilgesniu miegoji
mu ... Visi vienetai turėjo 
progos smagiai paiškylauti 
už stovyklos ribų, paplau
kioti baidarėmis, pakeliauti 
gražioj ir šiurkščioj kana- 
diškoj gamtoj.

Po metų šioje vietoje vėl 
rinksis skautiškasis jauni
mas į sukaktuvinę XV-tąją 
Romuvos stovyklą.

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE 
13515 Euclid Avė.

Šių metų rugpiūčio mėn., 
washingtoniečiai architek
tui Broniui Arui suėjo 55 
metai. Jo žmona Eglė (mi
rusio pulk. P. Genio ir Chi
cagoje gyvenančios Vilhel- 
minos Genienės duktė), ta 
proga rugpiūčio 22 dieną 
surengė puikų priėmimą 
Arų gražioje ir puošnioje 
viloje Washingtone, kuri 
yra pačio architekto kūri
nys.

Į vaišes sukaktuvininką 
pasveikinti atvyko gausus 
būrys svečių iš arti ir toli, 
pažįstamų bei senų draugų 
— lietuvių ir amerikiečių. 
Iš Washingtone gyvenančių 
lietuvių toje šventėje daly
vavo: Vadopolai, žemaičiai, 
Geniai, Michelevičiai, Vyt. 
Puzinauskas ir Nijolė Kup- 
renaitė-Shutterley. Iš Bal
timorės sukaktuvininką pa
sveikinti atvyko lie tuviams 
gerai žinoma advokatė Ele
na Armonienė. Arų senų 
laikų bičiulis Valka (Val
kauskas) atskrido su žmona 
iš Montrealio, Kanadoje. 
Irena Valkienė yra mecha
nikos inžinierė ir tik prieš 
keturis metus atvykusi pas

CEDAR OFFICE 
14406 Cedar Road 
(near Green) 

savo vyrą į Kanadą iš oku
puotos Lietuvos. Ji įdomiai 
papasakojo apie dabartinį 
gyvenimą Kaune, pabrėžda
ma, kad pavergtieji lietu
viai yra gilūs patriotai ir 
daugumas jų yra atkaklūs 
antikomunistai. Ji prisimi
nė, kad kai prieš kelis me
tus tėvas ir sūnus Bražins
kai nukreipė sovietų lėktu
vą į Turkiją, ji buvo dar 
Lietuvoje. Anot jos, lietu
viai tuo Bražinskų žygiu la
bai džiaugėsi laikydami 
juos savos rūšies didvyriais. 
Ta proga, Elena Armonienė, 
kuri Amerikoje buvo viena 
iš pirmųjų kovotojų dėl 
Bražinskų išlaisvinimo iš 
Turkijos kalėjimo, papasa
kojo daug įdomių faktų apie 

•sutiktus sunkumus ir kliū
tis tų abiejų narsių lietuvių 
išlaisvinimo bylos eigoje; 
daugumas iš tų įdomių įvy
kių ir faktų visai, ar labai 
mažai buvo aprašyti lietu
viškoje ar kitoje spaudoje. 
Pavyzdžiui, turkai kaltino 
Bražinskus tik už oro pira- 
tizmą, bet ne už sovietų 
lėktuvo palydovės (stewar- 
dess) peršovimą, kuri kiek 
vėliau mirė viena ir pa
čių rusų apleista lėktuve. 
Kada vyko Bražinskų susi
šaudymas su lėktuve esan
čiais sovietų saugumiečiais,' 
buvęs didelis sąmyšis: kul
kos zvimbė iš įvairių kryp
čių į visas puses. Tik vė
liau, balistikos pagalba bu
vo išaiškinta ir nustatyta, 
kad j rusaitę pataikiusi kul
ka nebuvo paleista iš Bra
žinskų turėtų ginklų, bet 
sovietų saugumiečių. Po 
penkių sunkių ir neaiškių 
metų, pagaliau Bražinskai 
jau laisvėje. O kad sovietų 
"ilga ranka" jų nepasiektų, 
tuo tarpu jų apsigyvenimo 
bei įsikūrimo vieta viešai 
neskelbiama.

Bronius ir Eglė Arai tu
ri dukrą Rūtą ir sūnų Joną. 
Duktė pereitą pavasarį bai
gė universitetą .ir dabar 
dirba 56-je TV (televizijo
je) stotyje Bostone. Sūnus

• Jonas yra dar studentas, 
plačiai žinomas ir daug pri
zų laimėjęs buriuotojas. 
Tenka pasakyti, kad visa 
Arų šeima yra geri buriuo
tojai ir priklauso P.R.S.A. 
buriavimo klubui Washing- 
tone. Pobūvio metu buvo 
dainuojama daug lietuviš
kų liaudies ir jūreiviškų 
dainų. Svečiai amerikiečiai, 
kurie daugumoje irgi buvo

* buriuotojai, taip pat pritarė 
lietuviškai dainai: "Baltos 
bures plazda, bangos duokit 
kelią ...”, matyt Xrų jau 
ankstyvesniuose plaukioji
muose beburiuojant išmo
kyti. x

Sukaktuvininkas susilau
kė daug gražių ir įdomių 
dovanų, ši jauki šventė bu
vo užbaigta sudainuojant 
mielam Broniui Arui "Il
giausių metų”.

Aldona S. Michelevičienė



1976 m. rugsėjo 2 d. DIRVA Nr. 35 — 13

CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Lietuvos karių Šeimų 
tradicijų tęsėjos

parūpininmui ir t.t. Po de
šimties veiklos metų, Kari
ninkų Moterų D-jai sukvie
tus jubiliejinį suvažiavimą iš 
19 skyrių, organizacija buvo 
pavadinta D.L.K. Birutės 
Karininkų Šeimų Moterų 
Draugija. Narių skaičiui pa
didėjus, prasiplėtė nauji in
teresai ir darbo sritys. Biru- 
tininkės aktyviai įsitraukė į 
kultūrinę veiklą, propaguo
damos lietuvių tautinį meną, 
tautinius drabužius, rengė 
koncertus, balius ir kūrė ele
gantiškas gyvenimo tradici
jas lietuviškame fone. Oku
pacijos, karo metai, tremtis 
ir emigracija, be abejo, šitos 
jaunos, bet idealistiškai nu- 
sistačiusios organizacijos 
veiklą buvo paraližavę. Ta
čiau pakankamai išliko jos 
narių, kad D.L.K. Birutės 
KŠM D-ja ir vėl atsikurtų. 
Ypatingu to atsikūrimo fak
toriumi buvo Clevelande ap
sigyvenusio gen. V. Nagevi- 

Iš istorinių ir sociologijos 
mokslo šaltinių žinome, kad 
lietuvė moteris mūsų tautos 
gyvenime niekada nebuvo 
vergė, ir savo kovose už tei
ses skiriasi nuo Vakarų su- 
fražisčių, nuo pat mūsų isto
rijos pradžios būdama savo 
vyro bičiule, talkininke, did
vyre ir savita asmenybe. 
Kad ir labai jauna Lietuvos 
atsikūrusios valstybės de
mokratija, jau 1920 m. sei
me pripažino moteris lygias 
prieš įstatymus. Ne sveti
mas buvo lietuvei moteriai 
karo laukas, aktyvi kova su
kilimuose, knygnešystė ...

Nepriklausomybės kovų 
šūviams nutilus ir atkūrus 
savo valstybę, atsivėrė nau
jos dirvos darbams savaja
me krašte. Viena grupė lie
tuvių moterų, įkvėpta gen. 
Nagevičiaus, ėmėsi konkre
taus darbo atstatyti karo in
validų ir nepriklausomybės 
kovų veteranų gyvenimus, 
jiems teikiant moralinę para- Siaus platūs straipsniai spau 
mą ir visokeriopai jais ir jų 
šeimomis pasirūpinant. Kai 
1922 metais gen. Nagevičius 
į talką sukvietė Kaune gyve
nusių gydytojų žmonas, jos 
sudarė komitetą kariams-li 
goniams globoti. Pradėjus at 
sirado platesnių problemų ir 
vis painesnių reikalų, ku
riems reikėjo didesnės tal
kos ir daugiau įtakingos ir 
pasišventusios darbo jėgos. 
1925 metais šioji nedidelė ko 
misija pasikvietė į talką K#u- 
no įgulos karininkų žmonas. 
Tuo būdu įsikūrė Karininkų 
Moterų Draugija, kurios pa
grindiniais uždaviniais buvo 
įvairiomis priemonėmis lėšų 
rinkimas ir pagalba karo in
validų įsikūrimui, protezių

doje, kuriuose jis ir toliau 
skelbė savo rūpestį tiek dėl 
be globos likusiais lietuviais 
veteranais, tiek iš viso 
bendrai sielojosi mūsų gyvy
biniais reikalais. 1952 
metais Chicagoje buvo per
žiūrėtas Draugijos statutas, 
pritaikytas tremties sąly
goms ir pats Draugijos var
das pakeistas į D.L.K. Biru
tės Karių Šeimų Draugiją, 
tuo būdu praplečiant galimy 
bes padidinti narių skaičių, 
nesiribojant karininko ran
gu. 1956 metais, V. Nagevi
čienės iniciatyva Clevelande 
buvo sušauktas atkuriama
sis susirinkimas. Į pirmąją 
valdybą buvo išrinktos V. 
Nagevičienė, J. Tallat-Kelp-

Clevelando birutininkės 1972 metais. Prieky Budrienė ir Maciejauskienė. Antroje eilėje: 
Nagevičienė, Stasienė, Tallat-Kelpšienė, Jonaitienė ir Ūsienė. Trečioje eilėje: Natkevičienė, 
Bartuškienė, Garlauskienė, Leknickienė, Pautienienė, Apanienė, Čepukaitienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

DLK Birutės karių šeimos draugijos valdyba Clevelande po atsikūrimo. Iš kairės: 
Aldona Bartuškienė, Veronika Nagevičienė, garbės pirmininkė Sofija Smetonienė, Janina 
Tallat-Kelpšienė ir P. Karosienė.

šiene, P. Karosienė, P. 
Bliumentalienė ir p. Jurkšie- 
nė. Nuo tos dienos iki šiolei, 
taip vadinamos ‘birutinin
kės’, jau 20 metų aktyviai 
veikia kultūrinėje ir tautinės 
propagandos srityje, savo 
projektų apimtimi neveng- 
damos nei koncertų, nei mi
nėjimų, nei paskaitų, nei ku
linarijos ar rankų darbų. De
ja, jų pastangos padidinti na
rių skaičių ir pritraukti jau
nesniąsias nesusilaukė di
delio pritarimo, dėl ko iš tik
ro tenka labai apgailestauti. 
Juk turime jau ištisą eilę šei
mų, kurių vyrai dalyvavo 
tiek Korėjos, tiek Vietnamo 
karuose, tačiau jų šeimų mo
terų šiame būrelyje nesima
to. Nežiūrint to, kad narių 
skaičius nedidelis, Clevelan
do birutininkės, gal - kaip 
buvusių Lietuvos karių žmo
nos turi tam tikros pareigos 
jausmo ir seno heroijiškumo 
pavyzdžio jėgos, jos įstengė 
nuveikti daugiau, negu iš jų 
būtų galima tikėtis. Biruti
ninkės čia surengė net aš
tuonis rugsėjo 8-tosios minė
jimus, eilę balių, kelis kon
certus, jaunųjų talentų va
karus, su tikslu ne tik palai
kyti lietuviškas tradicijas ir 

kultyvuoti lietuvišką meną, 
bet skatinti jaunimą, kad jis 
taptų savosios visuomenės 
integraline gyva dalimi ir 
mūsų tradicijų, papročių bei 
savitųkultūrinių apraiškų tę* 
sėju. Lietuvybės išlaikymas 
tremty tapo birutininkių pa
grindiniu uždaviniu. Šalia to 
Clevelando birutininkės užsi 
ima šalpos ir labdaros darbu, 
aktyviai rėmusios vargstan
čius Suvalkų Trikampio lie
tuvius, remdamos lietuvišką 
spaudą, radiją ir t.t. Gražus 
buvo birutininkių žestas, ak
tyviai prisidedant prie a.a. 
Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos ir jo žmonos Sofi
jos Smetonienės palaikų per 
kėlimo į pastovią amžino po
ilsio vietą.

Besirūpindamos įvairiau
siais būdais propaguoti mū
sų papročius ir tradicijas vie 
tos gyventojų tarpe, 1963 
metais Clevelando birutinin
kės įstojo pilnateisio nario 
sąlygomis į Clevelando Tau
tybių Centrą, kuriame yra 
net pačių birutininkių vėlia
va. Pasinaudodamos savo 
teisėmis ir privilegijomis, 
Clevelando birutininkės tu
rėjo įtakos į tą faktą, kad iš 
14 asmenų, gavusių iškiliojo 
piliečio titulus (iš 52 tauty
bių), tais titulais buvo apdo
vanoti 5 lietuviai. Šio Cent
ro parengimuose birutinin
kės aktyviai dalyvauja, pasi- 
rodydamos tarptautinėse pa 
rodose su lietuvių liaudies 
kūriniais ir kulinariniais ga
miniais, tomis pačiomis pro
gomis propaguodamos mūsų 
tautos nelaimę ir skelbda
mos Lietuvos laisvės šauks
mą, išdalinant virš 5000 pro
pagandinės lieteratūros eg
zempliorių.

D.L.K. Birutės Karių Šei
mų D-jos skyriai gyvai vei
kia Chicagoje, Detroite, Los 
Angeles ir kitur. Skyriai vei 
kia savarankiškai, be vyriau 
šio centrinio organo.

Clevelando skyrius yra 
darbštus ir vieningas, jo ilga 
metės pirmininkės V. Nage
vičienės žodžiais tariant. Pa
darius vieną ar kitą sprendi
mą, į bendrą talką įsijungia 
visos ir savo uždavinį atlieka 
savo pačių džiaugsmui ir mū 
sų visuomenės naudai.

Įdomu būtų kiek ilgiau su

stoti ties Clevelando biruti
ninkių veiklos didžiausiąja 
skatintoja, p. Veronika Na- 
gevičiene, kurios kukliame, 
bet labai jaukiame name gali 
ma rasti įdomių istorinių šal
tinių, nuotraukų ir jos pačios 
didžiausio gyvenimo darbo - 
jos vyro, a.a. gen. Vlado Na
gevičiaus turiningą ir įdo
mią monografiją. Tėi gyva
sis paminklas jam, anot p. 
Nagevičienės žodžių, nes že
miškieji akmens paminklai 
niekada neįstengs parodyti 
Vlado Nagevičiaus taurios 
asmenybės, nei jo darbų 
apimties. Jei šiandieną ne 
be reikalo su pasididžiavimu 
rodome laisvajam pasauliui 
Karo Muziejaus nuotraukas, 
jei su nepaprastu sentimen
tu prisimename Naujųjų 
Metų sutikimus ir Invalidų 
sargybos paradus Muziejaus 
sodelyje, tai kaip nepamirš
tamas šešėlis, generolo Na
gevičiaus kūrybinga ir lietu
viškai herojiška dvasia turi 
išlikti gyva visame tos švie
sios praeities grožio fone.

Clevelando birutininkės 
turi projektų ir planų. Jų 
dvasia turtinga praeities lo
biais, senomis tradicijomisir 
giliu lietuviškumu. Jų įna
šas mūsų gyvenime, kaip tie 
tvirtovės akmenys, vienas 
prie kito, stato atsparą, ku
riai sustiprinti vistik reikia 
ir naujesnių jėgų, kad būtų 
kas paveldėtų jų dvasią ir 
tęstų jų garbingus užsimoji
mus bei tradicijas. Šiuo me
tu Clevelando birutininkių 
sąrašuose figūruoja apie 30 
narių. Norisi palinkėti, kad 
jų skaičius augtų ir jų eiles 
papildytų jaunoji karių šei
mų karta.

NAUJAS GROŽIO 
SALIONAS

SILVER SHEARS BEAUTY 
SAtON

687 E. 185 St. Cleveland, O.

Vienintelis lietuvių moder
niškai įrengtas grožio salionas. 
Automobiliams pastatyti aikš
tė yra už Bi-Rite maisto krau
tuvės.
Vedėja Giedrė Mazoliauskaitė.

Dėl susitarimo skambinti —
486-4240

Vincas Gelgotas
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CLEVELANDE
MAŽASIS OPERŲ 

FESTIVALIS 
CLEVELANDE

Š. m. rugsėjo 11d. Tautos 
Šventės proga Nauj. para
pijos salėje Lietuvių Bend
ruomenės Clevelando Apy
linkė ruošia žymiųjų Chica
gos lietuvių operos solistų 
D. Stankaitytės, St. Baro ir 
J. Vaznelio koncertą. Akom
panuos muz. Alv. Vasaitis. 
Programoje girdėsime iš
traukas ir arijas iš populia
riųjų Beethoveno, Mozarto, 
Gounod, Bizet ir Verdi ope
rų. Be to, turėsime progos 
išgirsti arijų iš naujausių 
lietuvių kompozitorių Gai
delio ir Marijošiaus sukur
tų operų.

Tokio paties pobūdžio tų 
pačių solistų koncertas pas 
mus buvo lygiai prieš ket
veris metus. Atsimename jį 
kaip gražų ir didingą dainos 
meno įvykį. Dirvos kores
pondentas, aprašydamas tą 
šventę, tada rašė: "Retai 
tenka džiaugtis tokiu pil
nutiniu grožiu, tokiu preci
zišku kūrinių atlikimu, to
kiu natūraliu ir širdis pa
gaunančiu dainininkų įsi
jautimu į dainuojamų ari
jų ar parinktų operų aktų 
roles, kaip šį kartą Cleve
lande."

Susidomėjimas koncertu 
didelis. Jau dabar galima 
užsisakyti ar įsigyti bilietus 
pas R. Tatarūnienę (telef. 
531-5924), Apyl. valdybos 
pirmininką J. Malskj (tel. 
486-9165) VI. Bacevičių 
(481-1016) ar kitus valdy
bos narius. (pk)

• Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos mok
sleivių registracija pradeda
ma. Ypatingoms sąlygoms 
susidarius, mokyklos vado
vybė prašo, kad tėvai savo 
vaikus registruotų iki š. m. 
rugsėjo 4 dienos pas sekan
čius asmenis telefonu: A. 
Balašaitienę — tel. 382- 
4997, O. Žilinskienę — telef. 
449-1703 ar E. Alaėnienę — 
tel. 526-6831. Ypatingai 
svarbu, kad visi registruotą 
si, įskaitant ir tuos, kurie 
šią mokyklą lankė pereitais 

UŽSISAKYKIT NAUJUS 
VILTIES LEIDINIUS

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu dol. ir prašau man atsiųsti šias knygas:

□ Vyt. Alantas. ROMAS KALANTA.
Gyvieji Deglai Nemuno slėnyje............................... $3.00

□ R. Spalis. MERGAITĖ Iš GETO.
Romanas........................................................................$5.00

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

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

mokslo metais, kad iš anks
to būtų žinomas moksleivių 
skaičius. Mokslas pradeda
mas rugsėjo 11 dieną. Pa
gal mokinių skaičių ir rei
kalą veiks pilna mokykla su 
pilnu mokytojų sąstatu, 
įskaitant ir mišrių šeimų 
vaikus, mažai ar visiškai 
nemokančius lietuviškai.

• šv. Kazimiero lituanis
tinėje mokykloje, kuri nau
dojasi Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos 
patalpomis, šįmet vėl veiks 
vaikų darželis ir 12 skyrių. 
Bus dėstoma lietuvių kalba 
ir literatūra, Lietuvos isto
rija ir geografija, visuome
nės mokslas^ tikyba, tauti
niai šokiai, dainavimas ir 
liaudies instrumentų muzi
ka. Vaikai taip pat bus ruo
šiami lietuviškai išpažinčiai 
ir pirmajai šv. komunijai.

Mokslas visiems moki
niams prasidės rugsėjo 11 
d. Tą rytą visi mokiniai ir 
jų tėveliai prašomi rinktis 
parapijos salėje 8:45 vai. 
Ten visi pasiruoš eisenai į 
bažnyčią. Po pamaldų ir 
bendro susirinkimo moki
niams prasidės pamokos, o 
tėvams — pasitarimas su 
tėvų komitetu.

Dėl smulkesnės informa
cijos prašome kreiptis j mo
kyklos direktorę V. Augu
lytę, tel. 481-0653.

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

ALL-AROUND MAINTENANCE
AS OUR — Operatlons ore grow>ng 

we need a good all-around main- 
tenance mechanic who can handle 
hvdraulics svstems, machine re- 
palr and rebulldlng, electrical 
work indudlng tome knovvledge ot 
panel wlring. weldlng, and who 
has a common-sence approach to 
getting the lob done right. The 
right person wlll have ten vears or 
more experlence in this tvpe ot 
work and wlll be looking tor.a, 
growing and successful company"* 
to settiedovvn with.

WE WILL OFFER — That person o 
competltive wage. good (ringes. a 
lot of work. and the opportunity to 
grow with our company located in 
southern Lenowee Countv.

Apply at 
METALLOY DICAST CORP ‘

METALLOY FOUNDRY C0.
103 W Main St 

Hudson, MI 49247 
Phone : 517 448-25 21

An eaua! opportunity employer

Apd Great Hot Air . 
Balloop Ascept 
Saturday, September 11

Gatės open at 1 PM. Fun starte at 2 PM. 
Imported wine, cheese, and beer booths — 
International Restaurant — Performances 
by barbershop ųuartets, square dancers, and 
area nationality groups, 2 PM to 8 PM — 
65-foot hot air balloon flight, 6:45 PM — 
Johnny Singer’s Polka Band plays for dancing, 
8:30 PM to 11 PM.
Advance Ticket Sales $4 adults ($5 at gate) $1 children, 
under 12. Ticket price includes three coupons toward 
purchase of wine, beer, cheese and soft drinks.

Ali Proceeds Benefit Hlossom Music Center & The Cleveland Orchestra

1145 West Steels Corners Road, Cuyahoga Falls, Ohio 44223
For information Cleveland/861-5674 Akron/929-3048

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• RUGSĖJO 11 IR 12 D.D.
Tautos šventės minėjimas — 
koncertas dalyvaujant solis
tams D. Stankaitytei, St. Ba
rui, J. Varneliui ir muz. Va- 
saičiui. Rengia LB Clevelando 
Apylinkės valdyba. Rugsėjo 12 
d. abiejose šventovėse pamal
dos už Lietuvą. <

• RUGSĖJO 12 D. Šiluvos 
Marijos metinė šventė Šv. Jur
gio lietuvių parapijoje.

• RUGSĖJO 18-19 D. Cleve
lando skautijos 25 metų sukak
tis.

• SPALIO 2 D. Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugijos 20-tos 
kultūrinės premijos įteikimas 
ir jaunimo susipažinimo balius 
Lietuvių Namuose.

• SPALIO 9 D. LRK Moterų 
Sąjungos 336 kuopos parengi
mas.

• SPALIO 10* D. Naujosios 
parapijos rudens šventė.

• SPALIO 17 D. Aktoriaus
H. Kačinsko ir pianisto A. 
Kuprevičiaus rečitalis. Rengia 
Skautininkių Draugovė.
. • SPALIO 23 D. Abiturien
tų pristatymo balius Lietuvių 
Namuose. Rengia LB Ohio 
apygarda.

FULL TIME, laundry wor- 
kers needed, men & women, 
union shop, good working 
conditions, apply at Coyne 
Loundry, 6710 Lexington 
Avė., Cleveland, O. (32-33)

PARDUODAMAS NA
MAS dviejų šeimų 5x5, 
Grovewood rajone. Telef. 
486-3001. (33-34)

Itlterpaticpal pestival

• SPALIO 24 D. CCC Teatre 
Grandinėlės koncertas.

• LAPKRIČIO 21 D. Kris
taus Valdovo šventė Dievo Mo
tinos Nepaliaujamos Pagalbos 
parapijoj. Ruošia ateitininkai.

• LAPKRIČIO 21 D. Leharo 
operetė "Grafas Liuksembur
gas" Slovėnų auditorijoje. At
lieka Pirmyn choras iš Chica
gos ir simfoninis orkestras. 
Rengia Dirva.

• LAPKRIČIO 28 D. Prof. 
J. Brazaičio minėjimas. Ren
gia LFB.

DORCHESTER DRIVE
of Neff Rd., elose to Our Lady of Perpetual Help Church, 
overlooking to lake, beatiful 3 bedroom brick, large kit- 
chen, family room, owner mušt sėli.

A. KNAUS Realty
486-2030 (34-35)

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

DIE CASTING
Supervise the aluminum die casting 
departmenl of our appliance manu- 
facluring plant. Knowledge of alumi- 
num die casting essential.

PHOENOLICMOLDING 
SUPERVISOR 

Knowledge of tranafer, injection and 
compreaaion molding esaentia].

* TOOL & DIE MAKERS
Muit be able to maintain *n>olds 8t 
dies.
We offer exellent aalary, fringea, atea- 
dy work and promotional opportunity. 
For an interview write to Plant 
Manager:

SCM PROCTOR SILEX
P. O. BOX 600 

SOUTHERN P1NES, N. C. 28387 
An Equal Opportunity Employer 

(28-35)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Jonas Petronis, ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus 
valdybos vicepirmininkas ir 
Los Angeles Tautinių Namų 
valdybos pirmininkas, vie
šėdamas Clevelande, lydi
mas J. Mockaus, aplankė 
Dirvą ir paliko auką 25 dol.

Iš Clevelando, grįždamas 
į Los Angeles, sustos dar 
Chicagoje, kur jo sūnus ir 
duktė atskrenda iš Los An
geles dalyvauti tautinių šo
kių šventėje.

LITERATŪRINĖ 
VAKARONĖ

LB Clevelando Apylinkės 
vakaronė įvyks rugsėjo 9 d., 
ketvirtadienį, 7 vai. 30 min. 
vak. Naujosios parapijos 
mažojoje salėje. Kalbės ra
šytojas Vacys Kavaliūnas 
tema: literatūros kūrinys, 
jo kritika ir estetiniai bei 
moraliniai aspektai.

• Kar. A. Juozapavičiaus 
šaulių kuopos suruoštuose 
rugp. 22 d. šaudymo varžy
bose pirmą vietą laimėjo A. 
Kazis, antrą vietą M. Smels- 
torius ir trečią vietą L. Ka- 
zienė. Po šaudymo buvo 
vaišės.

• Tautybių karavanas, 
turėjęs įvykti rugsė jo 23-26 
d., negavus lėšų iš Cleve
lando Bicentennial komite
to, nebeįvyks.

• Oktoberfest, garsusis 
rudens festivalis vykstąs 
Berea Fairgrounds, kasmet 
sutraukiąs apie 200,000 lan
kytojų, šiais metais prasi
dės rugsėjo 3 ir tęsis iki 9 d.

Festivalio organizatorius 
Steve Bencic, Hofbrau 
Haus restorano savininkas, 
sako, kad ir šiais metais bus 
tikra bavariška nuotaika ir 
paruošta 2500 • statinių 
alaus.

Programą atliks virš 1000 
artistų ir 58 orkestrai.

Pelnas skiriamas proti
niai atsilikusių vaikų glo
bos organizacijai. Įžanga 
tik 2 dol. Vaikams iki 14 
metų veltui.

CLEVELANDO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA KVIEČIA VISUS LIETUVIUS 

DALYVAUTI

Tautos Šventės 
minėjime

šeštadienį, rugsėjo 11 d. 7 v. v. Dievo Motinos N. P. salėje 
po trumpos oficialios dalies ir inž. R. RUBLIO prakalbos 

bus didžiųjų Chicagos Lietuvių operos solistų

D. STANKAITYTES, S. BARO 

ir J. VAZNELIO 

KONCERTAS
ARIJOS, DUETAI IR TRIO OPERŲ „FIDELIO”, „FAUS
TO”, „TRAVIATOS”, „AIDOS”, „MIGNON”, „DON GIOVA- 
NIO”, „PERLŲ ŽVEJAI”, ”DANOS” IR „PRIESAIKOS”. 

Akompanuos muz. ALV. VASAITIS.

Po koncerto vaišės ir pasilinksminimas grojant 
R. STRIMAIČIO orkestrui.

Bilietų kainos nuo 2 iki 6 dol., salėje vietos numeruotos.

Bilietus iš anksto įsigyti ar užsisakyti pas: 
R. Tatarūnienę (531-5924) 
J. Malskį (486-9165)
VI. Bacevičių <481-1016)

Norintieji dalyvauti artistams pagerbti vakarienėje 
(5 dol. asm.) registruojasi iš anksto pas bilietų 

platintojus.

Sekmadienį, rugsėjo 12 d. 9:45 vai. r. prie Lietuvių paminklo 
vėliavų kėlimas. Po to pamaldos už Lietuvą abiejų parapijų 
šventovėse. Organizacijos prašomos dalyvauti pamaldose su 

vėliavomis.

CLEVELANDO SKAUTIJA
MALONIAI KVIEČIA VISUS Į 25 METŲ VEIKLOS JUBILIEIAUS

BANKETĄ,
1976 m. rugsėjo 18 d., šeštadieni, 7:30 vai. vak.
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 E. 185 ST.

Meninėje programoje solistė DAIVA MONGIRDAITĖ. Akomponuojant p. BIRUTEI SMETONIENEI,

šilta vakarienė. Baras, šokiams groja "Muzika” orkestras.

ĮĖJIMAS ASMENIUI 10 DOL. JAUNIMUI 6 DOL.

Bilietus platina ir stalus rezervuoja M. Puškorienė, tel. 486-8613 ir G. Barzdukas, tel. 486-9021.

Jonas Petronis, svečias iš Los Angeles, su savo giminaičiu Jonu Mockum, prie Dirvos 
patalpų, kuriose laikinai po gaisro įsikūrė.

• Vladas Bacevičius, Dir
vos ir kitų lietuviškų laik
raščių foto bendradarbis, 
skautų veikėjas, sunegala
vus širdžiai, paguldytas 
Richmond Hts. General Ho
spital, kamb. 232. Telefonas 
585-5500. Linkime greit pa
sveikti.

• Tarptautinis festivalis, 
įvykstąs, rugsėjo 11d. Blos- 
som Music Centre, yra pir
mas tos rūšies, kuriame 
lankytojai galės gardžiuo
tis tradiciniais europietiš- 
kais valgiais, gėrimais, pa
matyti vengrų ir kitų tautų 
šokėjus bei išgirsti Johnny 
Singer’s polkų orkestrą. 
Įėjimas 4 dol. už kuriuos 
duodami 3 bilietai vynui, 
sūriui, alui ir kt. Vaikam iki 
12 m. — 1 dol. žiūrėkit Dir
voj spausdinamą skelbimą.

• Domininkas Vismontas, 
pensininkas, staigiai mirė 
rugpiūčio 28 d. Clevelande. 
Palaidotas rugp. 31 d. Nu
liūdime liko žmona, vaikai 
ir Lietuvoje brolis.

• Kari H. Rudolph, Cleve
land Electric Illuminating 
Co. prezidentas, savo prane
šime apie elektros kainos 
pakėlimą, kuris buvo pada
rytas leidus Public Utilities 
komisijai, apgailestauja, 
kad turi pakelti kainą, bet 
gyvenimo lygis yra taip pa- 
brangęs, kad kitaip nebuvo 

galima ir nežiūrint to elek
tra klijentams yra duodama 
žemiausia kaina.

• Pensininkams duodama 
patraukli automobilių drau
dimo nuolaida. Prieš atnau
jinant turimą draudimą 
kreipkitės pas Kęstuti Gai- 
džiūną telef. 943-1202.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj teL 531-2211.

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

ALTS SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Clevelando 
Skyriaus narių visuotinas su
sirinkimas šaukiamas š.m. 
rugsėjo 26 d. 4 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose.

Darbotvarkėje bus Sky
riaus Valdybos ir Revizijos 
K-jos pranešimai, Dirvos At
statymo Talkos K-tui aukos 
paskyrimas, Valdybos ir Re
vizijos k-jos rinkimai.

Visi skyriaus nariai malo
niai prašomi susirinkime da
lyvauti. Kviečiami dalyvau
ti ir ALT S-gai prijaučiantie
ji-

Skyriaus Valdyba

HOUSES FOR SALE

Near Our Lady

19012 Pawnee, brick bun- 
galow, 2 bedrooms, expen- 
tion up, $38,500. Vacant, 
movė in.

17520 Schenely, brick 
bungalow, dinette, divided 
basement, carpeting, 2 bed
rooms, expention up, 39,900.

19400 Passnow, alumi- 
num sided, 2 bedrooms, full 
dining room, new 2,X> car 
garage, 32,900.

GEORGE KNAUS 
Realtor

819 East 185' St.
481-9300

WANTED

AUTO

MASTER

MECHANICS
AND

BODY REPAIRMAN
We are looking for 3 top master 
mechanics and body repairman and 
are willing to pay top scale for thern. 
Plenty of work te free parking. This 
is an escellent opportunity for the 
right men. Apply in person to Bob 
Tiller.

WILLIAMS 
CHEVROLET 

33rd & M. St, N. W.' 
Georgetown Area 

Washington, D. C. 20007 
202-333-6400

(34-36)

MAINTENANCE
FOREMAN

Workin« supervisor needed by 
75 empiovee oray Iron foundry 
on Tezes GuTf Coast. Top pav 
for man who can "Get lt done 
with 5 man maintenance crew.

sup- 
PLY CO.
Box 5150

Beaumon t, T exas 77706



DIRVA
• Dr. Stasys A. Bačkis, 

einąs Lietuvos atstovo Wa- 
shingtone pareigas, su 
Vals. sekretoriumi Kissin- 
geriu ir 90 diplomatų daly
vavo respublikonų konven
cijoje Kansas City.

• Vasario 16 gimnazijoje 
nuo šių metų rudens dėstys 
trys nauji mokytojai: ang
listikos magistrė Marija

Saulaitytė, dirbusi jau 
anksčiau gimnazijoje viene
rius metus, Bronislava Lip- 
šienė, neseniai atvykusi iš 
Lietuvos, baigusi Vilniaus 
universitetą ir buvęs šios 
gimnazijos abiturientas, is
torikas Petras Nevulis, be
baigiąs Freiburgo universi
tetą. Saulaitytė mokys ang
lų kalbos mokinius iš JAV 
ir Kanados, Lipšienė dėstys

Amerikos Lietuvių Tarybos nariui,

A. A.

ZIGMUI PECKUI

mirus, jo žmonai MARIJAI, sūnui ŠARŪNUI 

ir giminėms reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime

Amerikos Lietuvių Taryba

Veikliam visuomenininkui, aktoriui ir 

režisieriui

A. A.

ZIGMUI PECKUI

mirus, žmonai MARIJAI ir sūnui dr. ŠARŪ

NUI su šeima reiškia gilią užuojautą

LB Clevelando

Apylinkės Valdyba

A. A.

ELENAI VAINAVIČIENEI

mirus, jos dukrai mielai REGINAI SNARS-

KIENEI ir visai šeimai, bei artimiesiems gi

liausią užuojautą reiškia

Joana ir Romanas

Drukteiniai

Grand Rapids ............4.00
Tėvai Jėzuitai Clevelande 7.00 
S. Baras, Chicago ........ 50.00
M. B. Sutkus,

Lake Bluff, III................10.00
J. Gruzdąs, Detroit........... 2.00
R. M. Reilly,

Eugene, Oreg.................. 7.00
A. Benas, Cleveland .... 7.00
A. Plečkaitis, Cleveland 17.00 
L. Gudelis,

Goddelau, Vokietija .. 4.00 
J. L. Kas, Ormond

Beach, Fla........................ 7.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

lietuvių kalbą žemesnėse ir 
vidurinėse klasėse, o Nevu
lis istoriją bei vokiečių kal
bą neseniai iš Lietuvos at- 
vykusiems mokiniams.

• Skaitytojai, pakeitę gy
venamąją vietą, prašom 
tuoj pranešti Dirvai savo 
naują adresą, nes už kiek
vieną sugrąžintą Dirvos nu
merį mes turime paštui mo
kėti 25 c.

• Sol. Stasys Baras, siųs
damas Dirvai paremti auką 
50 dol., rašo kad Dirvai nie
kad nepritrūktų rašalo ir 
punksnų ... Ačiū už auką ir " 
linkėjimus.

• Pranciškonų vasarvie
tėje, Kennebunkporte, Me., 
rugpiūčio 1 d. įvyko kon
certas, kurio programą at
liko sol. Stasė Daugėlienė ir 
smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas.

• Julija ir Adolfas Šal
kauskai, gyv. Juno, Fla., 
vietoj gėlių a. a. Zigmui 
Peckui mirus, velionius šei
mai pageidaujant skyrė au
ka lietuviškai spaudai pa
remti, atsiuntė Dirvai 25 
dol. Ačiū.

• Omahos Moterų Klubo 
naująją valdybą sudaro: 
pirm. Zita Grigaitienė, I 
vicepirm. Albina Pocevičie- 
nė, II vicepirm. Laima An- 
tanėlienė, sekr. Joana Druk- 
teinienė ir ižd. Lilė Estes.

Aukos Dirvos 
atstatymui
Dirvos atstatymo fondui 

aukojo:
Dr. A. Kisielius,

Sidney, Ohio ............. 200.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

PARAMA 
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
V. Žiedonis, Cleveland .. 7.00 
A. Kazis,

Brooklyn Hts., Ohio .. 10.00 
A. Bačiulis,

Quincy, Mass.................. 2.00
O. Biežis, Oak Lawn, III. 7.00 
V. Židžiūnas, Worcester 2.00 
V. Augulytė, Cleveland 7.00 
LB Philadelphijos Apyl. 25.00 
F. Chesonis, Baltimore .. 2.00 
A. Ereminas,

Thomaston, Conn.........2.00
D. Januta, Berkeley, Ca. 10.00 
A. Dovydaitis,

St. Petersburg, Fla. 2.00
P. Žilaitis,

• LB Philadelphijos apy
linkė per iždininką J. Ge- 
Čiauską atsiuntė Dirvai pa
remti auką 25 dol., kuris 
reiškia pageidavimą, kad 
redakcija bet kokią infor
maciją apvalytų nuo šmeiž
tų ir asmeninių užgaulioji
mų. Ačiū už auką ir suges
tijas,

• Marijona Sutkienė, pri
simindama pernai mirusį 
savo tėvą Vaclovą Brazaus
ką, Lake Bluff, III., kuris 
buvo ilgametis Dirvos skai
tytojas ir pridėdavo auką, 
jo atminčiai pagerbti, at
siuntė auką 10 dol. Ačiū.

• Jurgio Motiekaičio, gyv. 
Los Angeles, nuotraukomis 
iliustruota knyga ”Pictorial 
Images of Mexico Today” 
išėjo iš spaudos. Meksikos 
turizmo pirmininkas Mi- 
guel Aleman sako, kad retas 
kitas fotografas būtų galė
jęs taip meistriškai ir jau
dinančiai perduoti šiandie
ninį Meksikos grožį.

• Lietuvių veterinarijos 
gydytojų draugija išeivijo
je š. m. spalio 30 d. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose Chi
cagoje rengia Kauno Vete
rinarijos Akademijos 40 
metų įkūrimo paminėjimą.

Mielam prieteliui

At A

ZIGMUI PECKUI

mirus, jo žmoną MARIJĄ, sūnų ŠARŪNĄ, 

marčią JOLANTĄ ir anūkus LINĄ ir DA

RIŲ, uošvę A. DRĄSUTIENĘ, seserį IRENĄ 

Lietuvoje bei visus gimines ir artimuosius 

giliai užjaučiam ir kartu liūdim

Julia ir Adolfas 

Šalkauskai

Mielam prieteliui

A. A.

ZIGMUI PECKUI
mirus, jo žmoną MARYTĘ ir sūnų ŠARŪNĄ

su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

dime

Pranas ir Eleonora 
G r i g o n i a i 

Vida ir Tomas
G 1 i n k a

Mums artimam

A. A.
ZIGMUI PECKUI

mirus, žmoną MARIJĄ, sūnų dr. ŠARŪNĄ su 

šeima ir gimines, giliai užjaučiame ir kartu liū

dime

Nora ir Petras Mitalas

Dirvos bendradarbei bei lietuvybės puoselė

tojai Venecueloje

JŪRATEI STATKUTEI-DE ROSALES 

liūdinčiai dėl motinos brolio mirties nuoširdžiau

sią užuojautą reiškia

Detroito Lietuvių Kultūros Klubas


	1976 Rugs.02 0001
	1976 Rugs.02 0002
	1976 Rugs.02 0003
	1976 Rugs.02 0004
	1976 Rugs.02 0005
	1976 Rugs.02 0006
	1976 Rugs.02 0007
	1976 Rugs.02 0008
	1976 Rugs.02 0009
	1976 Rugs.02 0010
	1976 Rugs.02 0011
	1976 Rugs.02 0012
	1976 Rugs.02 0013
	1976 Rugs.02 0014
	1976 Rugs.02 0015
	1976 Rugs.02 0016

