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Dar apie 
Helsinkį

RIMAS DAIGŪNAS

1975 metais rugpiūčio 1 
dieną Suomijos sostinėje, 
Finlandia salėje pasirašyta 
"Helsinkio deklaracija’’, ty
liai, maskuotai ir niekšin
gai atidavusi Maskvos he
gemonijai visas europines 
teritorijas, kurias Maskva 
pasisavino po Antrojo pa
saulinio karo.

Ir dabar, metams suka
kus, laisvojo pasaulio spau
da analizuoja Helsinkio 
kvaišūlį ir vienbalsiai sutin
ka: Helsinkis buvo Mask
vos laimėjimas. Mums, 
Amerikos piliečiams ir lie
tuviams itin skaudu maty
ti, kad ir antrosios mūsų 
tėvynės politinių vadovų 
žlibumas talkino tvirtėti 
helsinkinei epidemijai. Juk 
.teritorijos už geležinės už
dangos pripažintos Maskvos 
"vidaus reikalu”! Valstybės 
departamento vadovas burb
telėjo po Helsinkio: mes ne
pripažįstame įtakų sferų, 
nepripažįsta ir pretenzijų į 
hegemoniją. Tačiau tai bu
vo ant vėjo numesti žodžiai. 
Helsinkio metinės parodė, 
kad prezidento pareiškimas, 
jam vykstant į Helsinkį, te
buvo Kissingerio perpasa
kotas tekstas.

Kokie yra Helsinkio pliu
sai?

Sovietai painformavo NA
TO apie savo manevrus prie 
Turkijos sienos ir Lenin
grado srityje ir leido NATO 
stebėtojams tuose manev
ruose dalyvauti. Bet niekas 
iki šiol nežino, kaip buvo 
apribotas NATO stebėtojų 
"stebėjimas”. Tik kai kur 
prasiveržę pašaipūniški pa
reiškimai sako, kad Sovie
tų armijos manevrus NA
TO stebėtojai matė ... ma
nevrinių televizorių ekra
nuose.

Maskvoje leista išdėstyti 
keliuose spaudos kioskuose 
kelis užsieninius žurnalus, 
kuriuos bematant išperka 
saugumo agentai. Sovietų 
mirtingiesiems ta spauda iš 
viso neparduodama. Ir žmo
nės tokios neklausia, ne
perka, dėl baimės būti pa
kaltintais nelojalumu reži
mui.

Pirmoje 1976 metų pusė
je, rašo AP žinių agentūra 
suteikta daugiau išvykimo 
vizų emigruojantiems į Iz
raelį, kaip kad 1975 metais. 
Antra vertus, tos vizos duo
tos nepageidaujamiems ak-

(Nukelta į 2 psl.)

Detroito Šilainės šokėjai... Agtašaičio nuotr.

TAUTOS SOVIETIJOJE 
Prispaustų mažumom virstant dauguma

Galvodami apie Lietuvą, 
mes bene daugiausiai bijo
me rusifikacijos. Ypač gy
venant šiame krašte, kur 
amerikonėjame be didesnės 
prievartos. Iš tikro tačiau 
Sovietijoje veikia jėgos, 
kurios nebuvo Maskvos nu
matytos.

1905 metais įvedus caro 
imperijoje konstitucinį re
žimą, rusai nesudarė nė 
50% visų gyventojų, tačiau 
atskirų tautų noro atsiskir
ti nebuvo girdėti. Iš dalies 
todėl, kad prasidėję tautinio 
atgimimo sąjūdžiai nebuvo 
skaitlingi. Iš dalies dėlto, 
kad vadinamas valdantis 
sluoksnis buvo surusėjęs 
(ar pas mus sulenkėjęs). Už 
13 metų caro rėžimui suby
rėjus, jau atsirado eilė nau
jų valstybių, kurios, deja, 
po antrojo pasaulinio karo 
vėl atsidūrė Maskvos glė
byje.

Kaip ir pačioje Rusijoje, 
jų politinis ir kultūrinis eli
tas buvo sunaikintas. Kai 
kurios tautos, kaip Volgos 
vokiečiai ar Krimo totoriai 
buvo naikinami masiniai. 
Stalino tautybių politika pa
sireiškė centralizacija, stan
dartizacija ir kultūros rei
kalų tvarkymu pagal šūkį 
"tautinė forma, bet socia
listinis turinys”. Išnaikinus 
'feodalus’ ir tautinę buržu
aziją atrodė, kad bus sunai-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

kinta ir tautinio išsivadavi
mo mintis. Juo labiau, kad 
atskiras respublikas buvo 
stengiamasi 'įjungti į XX 
amžių’, jas pramoninant.

Rezultate, seno išnaikin
to elito vietą užėmė kitas. 
Jis atsirado ir ten, kur 
anksčiau jo nebuvo ar buvo 
visai negausus. Tokioje 
Baltgudijoje caro laikais 
buvo sunku rasti kokį dak
tarą ar advokatą, kuris save 
laikytų gudu, bet ne rusu 
ar lenku, šiandien ten 
jau yra platus tautiniai 
susipratusios inteligentijos 
sluoksnis. Ir net valstiečiai, 
kurie save vadindavo vieti
niais — ”tuteiši”, šiandien 
žino savo tautinę identifika
ciją.

Ypatingai didelę pažangą 
tautinis susipratimas pada
rė Azijoje.

Pagal 1970 gyventojų su
rašymą, rusai sudarė 54% 
visų gyventojų. Jų skaičius 
nuo paskutinio — 1959 m. 
surašymo — padidėjo 15 
milijonų ar 13%, tuo tar
pu mahometonų (turkų ar 
persų kilmės) skaičius So
vietų Sąjungoje pašoko vi
sa 13 milijonų arba 50%. 
Kadangi jų amžiaus vidur
kis yra jaunesnis už rusų, 
jie ir ateityje greičiau dau
gės.

žinia, jie visi tvarkosi pa
gal Maskvos nustatytą kur
palį. Bet tokiu būdu jie turi 
ir savo mokslų akademiją, 
universitetus ir tautinius 
teatrus. Jei jų seneliai dar 
nežinojo, kas jie tokie, jis 
dabar žino, kad sudaro at
skirą tautą su nuosava tau
tinę savigarba.

Iš tikro, Sovietijos tautos 
buvo 'įjungtos į XX amžių’. 
Apie tai rašydamas The 
New Republic skiltyse Har
vardo universiteto "Russian 
Research Center” direkto
rius Edward L. Keenan, 
klausia: "Bet kas yra bū
dingiausia XX amžiaus žy
mė?” O gi tautinė nepri
klausomybė ! Už tat atbudu- 
sios ar naujai pavergtos 
tautos, kad ir yra socialis
tinio turinio, tačiau dau
giau tautinės negu tik for
ma.

Kremlius tai žino. Vienas 
iš sumetimų sutramdyti 
Prahos pavasarį Čekoslova
kijoje buvo Brežnevo bai
mė, kad jis išsiplės ir į Uk
rainą. šiandien sovietai ma
žiau kalba apie tautų išsi
vadavimą negu anksčiau. 
Nesunku suvokti kodėl. 
Greitai neišsivadavusių tar
pe liks tik Sovietų Sąjungos 
respublikos.

žinia, aprašyta tautinio 
atbudimo eiga nėra charak-

(Nukelta į 2 psl.)

KGB ieško 
įpėdinių

Maskvinis dienraštis ’Tz
vestija” yra neįdomiausias 
leidinys visame pasaulyje. 
’Tzvestija” reiškia "žinios”. 
"Pravda” reiškia "tiesą”, 
šiedu leidiniai dalyvauja po
puliariausio anekdoto teks
te: "žiniose nėra žinių, o 
Tiesoje nėra tiesos”. Vie
nok, tam tikru požiūriu ir 
’Tzvestija” gali patraukti 
dėmesį. Laikraštyje perio
diškai spausdinama kolum- 
nėlė: pranešimai apie užsie
niuose mirusius turtinguo
sius, kurių įpėdiniai gali 
būti Sovietų Sąjungos teri
torijoje. Tai įvairių ameri
kinių, kanadinių, ir kitokių 
"etnikų’’ genealoginiai me
džiai.

Sovietinė valdžia neišlei
džia iš akių geros, kietos va
liutos skanėstą. Apie miru
siuosius sužino sovietinių 
konsulatų pareigūnai. Po to 
seka ’Tzvestija” skelbimas. 
Visas įpėdinystės reikalas 
pereina į sovietinės "injur- 
kolegijos” kompetenciją. 
"Injurkolegija” reiškia "ju
ridinė kolegija rūpintis už
sieniniais palikimais”. To
kiu būdu įpėdinis, neturė
jęs jokių ryšių su miru
siuoju, patiria apie even
tualiai jam tekusią turto 
dalį. Tai liečia visus turtus, 
kurie lieka asmeniui mirus 
be testamento patvarkymų. 
Kad ir turi velionis arti
miausių giminių, sovietinės

(Nukelta į 2 psl.)

PASKUTINĘ 
MINUTĘ
Iš Chicagos Dirvos 

bendradarbis A. Juod
valkis telefonu prane
šė, kad V Tautinių Šo
kių Šventė gražiai ir 
didingai praėjo. Apie 
2,000 šokėjų ir 10,000 
žiūrovų entuziastingai 
pasitiko JAV preziden
to žmoną, kuri į šven
tę atvyko lydima Val
do Adamkaus ir tai*ė 
žodį. Šventėj taip pat 
dalyvavo senatorius 
Percy ir gub. Walker.

JAV LB Tarybos 
sesijoje iš 67 atstovų 
dalyvavo 54. JAV LB 
krašto valdybos pirm, 
irinktas Algimantas 
Gečys, tarybos pirm. 
Raimundas Kudukis 
ir garb. teismo pirm. 
Edmundas Korzonas.
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DAR APIE HELSINKI
(Atkelta iš 1 psl.) 

tyvistams; jais patogiai nu
sikratyta.

Bet Maskva vykusiai nau
dojasi tas Helsinkio dekla
racijos paragrafais, kurie 
tiesiog provokuoja elgtis 
namuose kaip tinkamas, ku
rie užbėga už akių bet ku
riems priekaištams is už
sienio. Valstybės vidaus rei
kalai stovi už priekaištų le
galumo ribų. Saugumo or
ganai padarė daugiau areš
tų kaip tik per Helsinkio 
deklaracijos galiojimo pe
riodą. Kalinimo sąlygos la
biau kietesnės. Tuoj pat už
krovė pasakiškai aukštus 
muitus ant siuntinių su tik
slu pabloginti išemigruo
jančių ir iš darbų išvarytų 
žmonių egzistenciją. Tai be
matant pajuto ir lietuvių 
išeivija, gausiai šelpiančią 
savo gimines. Radio Liberty 
laidos įniršusiai trukdomos, 
ko nebuvo prieš Helsinkio 
deklaracijos aplaistymą. Vi
siškai blokuojamos Radio 
Free Europe transliacijos j 
Bulgariją ir Čekoslovakiją, 
nors šių sovietinių satelitų 
atstovai Helsinkyje prieš 
metus pasirašė "idėjų keiti
mosi” leidimo tekstą.

L. Brežnevas apkaltino 
”dvi Amerikos Jungtinių 
Valstybių finansuojamas 
radijo stotis, kurios nuodija 
tarpvalstybinę atmosferą ir 
griauna Helsinkio susitari
mų dvasią”. Tuo tarpu mes 
negirdėjome, kad Washing- 
tonas drįstų pakaltinti Mas-

Tautos Sovietijoj
(Atkelta iš 1 psl.) 

teringa Lietuvai Mūsų ’tu- 
teišiai’, kurių dar buvo Ne
priklausomybės pradžioje 
greitai išnyko. Tačiau ben
dras, kad ir neorganizuotas 
ir vieningas sąjūdis už tau
tinę identifikaciją, kad ir 
garbinant Maskvą bei ati
duodant jai duoklę, sukelia 
vilčių ateičiai. Visų surusi- 
fikuoti nepajėgs ir Maskva. 
Anksčiau ar vėliau azer- 
bainiečiams, baškirams, 
turkmėnam ir jakutams 
ateis j galvą, kad jų naftos 
šaltiniai priklauso jiems, 
bet ne rusams. Anot to pa
ties Keenan, tautinis klau
simas yra Sovietijoje už
vesta bomba, kurios tiksc- 
nimas vis garsėja.

★
Amerikoje tie tautiniais 

sąjūdžiai yra mažai supran
tami ir žinomi. Dauguma 
amerikiečių mano, kad visa 
Sovietija yra raudona ir 
kad ten tik rusai gyvena. 
Net toks New York Times, 
žurnalistinio tikslingumo ir 
akuracijos idealas, savo 
pranešimuose apie miru
sius, nurodydamas kokio 
mirusio gimimo vietą, pa
aiškina "Kijevas, Rusija”. 
Anot Keenan, tokia klaida 
papiktina ukrainiečius ly
giai kaip ji papiktintų ško
tus, jei parašytum: "Edin- 
burgh, England.”

•••

kvą asmens teisių neres- 
pektų, kas numatyta Hel
sinkio deklaracijoje. Wa- 
shingtonas iš viso neturi nė 
įstaigos, kuri registruotų 
Maskvos prasižengimus Hel 
sinkio deklaracijos "dva
siai”. Valstybė pasirašė de
klaraciją, o jos kontrolė pa
liko ... geros valios žmo
nėms!

Helsinkio "dvasioje” pri
valu sustabdyti branduoli
nių ginklų dauginimą ir pa
laipsniui mažinti NATO ir 
Varšuvos pakto jėgas. NA
TO jėgų nebedidina. Bet 
Varšuvos pakto jėgos, ku
rias rikiuoja tariamoji 
"Brežnevo doktrina”, pagal 
kurią Sovietinė armiją gali 
įsiveržti į bet kurio satelito 
teritoriją, jei toj teritorijoj 
yra "grėsmė socializmo sta
tybai”, gerokai didinamos. 
Rugpiūčio 26 dieną savo 
pranešime Kongresui prezi
dentas nurodė, kad sovie
tai jau 600 vidinio atstumo 
raketos nutaikytos į Vaka
rų Europos sostines. Bet ir 
ši sovietinė išdaiga nebuvo 
protestuota tiesiog Mask
vai, tik "pabėdavota” savy
bėje.

Generolas Daniel O. Gra- 
ham, buvęs karinės žvalgy
bos vedėjas, paskutiniame 
"Reader’s Digest” numery
je labai jau pesimistiškai 
mini sovietų ginklavimosi 
baubą. Sovietai užmarino 
SALT (branduolinių ginklų 
ribojimo derybos) ir gink
luojasi kaip pašėlę. Palygi
nimai yra tokie: per dešim
tį metų sovietų tarpkonti- 
nių raketų skaičius pašoko 
iš 224 į 1600; jūros raketų 
iš 29 pašoko net į 800; o 
branduolinių įtaisų kiekis 
iš 390 net į 3500.

Tolygiai didina sovietai 
tankų brigadas. Dabar jie 
turi 34,500 tankų. JAV be
turi ... 900! Sovietų ginklų 
kokybė gera. Tenka mums 
tarti, kad tos kokybės jie 
pasiekė per įvairių JAV ir 
Vakarų Europos pramoni
nių "paslapčių” pažinimą. 
Tos paslaptys ateina pas 
juos ne per šnipų tinklą, 
bet "idėjų apsikeitimo” ke
liu, kas užgirta Helsinkio 
deklaracijoje.

Laisvoji pasaulinė spau
da Helsinkio metines atžy
mi, kaip sunkias pagirias. O 
mūsų akyse vis dar skamba 
atsakingiausių mūsų parei
gūnų patikinimai, kad Hel

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANU4AIT1S Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

sinkis mums nepakenks, 
kad Helsinkis esąs žingsne
lis taikos link. Bet ar gali 
būti tikra, stabili taika be 
teisingumo krislelio?

KGB IEŠKO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

"injurkolegijos” invazija il
ga gali sustabdyti palikimo 
reikalus, pristačius dar "ar
timesnius” gimines. O teis
mas privalo reikalą išaiš
kinti ...

"Injurkolegija” tvarkosi 
paprastai. Neseniai iškilo 
Roberto Gordono atvejis, 
atidengęs "injurkolegijos” 
machinacijų triukus.

Kalifornijoje mirė Ro
bertas Gordonas, palikęs 
apie pusmilijonį turto. Apie 
jo mirtį, paieškant įpėdi
nių, paskelbė "Izvestija”. 
Mat velionis buvo gimęs So
vietų teritorijoje, Vitebske. 
Niekas neatsiliepė. Argi 
prarasti stambų palikimą, 
kuris atiteks ameroniškam 
’*velf erui” ? "Inj urkolegi- 
jos” žmonės adresų knygo
je, Maskvoj, surado tūlą Se
mioną Gordmaną. Pas tą 
Semioną atsilankė "injurko
legijos” pareigūnas ir pa
siūlė jam būti pretendentu 
į amerikiečio palikimą. Už 
tai "injurkolegija” pažadė
jo Semionui Gordonui duoti 
10% išreikalautos sumos. 
Semionas Gordonas nesuti
ko įsivelti į "injurkolegijos” 
machinaciją. Nei jis kilęs iš 
Vitebsko, nei jis turįs gimi
nių Amerikoje. "Injurkole
gijos” vyrukas įtikinėjo, 
kad Semionui tereikia tiktai 
duoti pareiškimą, kolegija 
atliks visą procesą, Semio
nas liko nesukalbamas.

Po keliolikos dienų nelai
mingas Semionas Gordonas 
buvo iškviestas į... KGB, 
į tą baisingą įstaigą, kuri 
dabar yra NKVD ir senos 
Čekos įpėdinė, čia pavaldi
nių niekas nesistengia įti
kinėti. Pavaldiniams įsako. 
Todėl ir Semionui Gordonui 
pareiškę, jis esąs Sovietinis 
"pilietis”, jis sustojęs prie 
valstybinio reikalo, tai jo 
pilietinė pareiga dirbti savo 
valstybei, nes nesirūpini
mas Kalifornijoje mirusio 
Roberto Gordono doleriais 
prilyginamas ... priešvals
tybiniam veikimui!

Semionas su viskuo suti
ko: taip, jis Roberto Gordo
no įpėdinis, pareiškimą pa
sirašė, įsijungė į įpėdinys
tės poieškų procesą. Bet po

kalbiai dėl tos "įpėdinys
tės”, matyt, buvo su gula- 
gišku pamušalu. Semionas 
Gordonas netrukus sulaukė 
širdies atakos ir mirė Mask
vos ligoninėje. Tuo tarpu 
Kalifornijoje, nustatytam 
laikui prabėgus, Roberto 
Gordono turtai atiteko val
stybei. Tai betestamentinio 
palikimo rutina.

Kada Kanadoje mirė tur
tingas ukrainietis Kondra- 
tas Burlačenka ir jo prigy
ventas turtas liko Kanadoje 
be testamento ir įpėdinių, 
maksvinė "injurkolegija” 
puolė ieškoti "įpėdinių” Uk
rainoje. Mat, ten lengviau 
bendrapavardžius rasti. Ne
trukus rado smarkią senu
tėlę Nataliją Burlačenką, 
kuri, "injurkolegijai” pri
minus, lengvai "prisiminė”, 
kad miręs kanadiškis tur
tuolis visai netolimas gimi
naitis. Po ranka tuoj pat at
sirado "injurkomisijos” pa
gaminti "dokumentai”: met
rikai, išrašai, seni antspau
dai ir senos datos. Kanados 
bankas, kuriame ilsėjosi ve
lionies doleriai jau pasi
rengė stambiai pinigų tran- 
sacijai į Maskvą. Mat ant 
stalo gulėjo kuo puikiau
si giminystės įrodymai. Bu
vo matyti, iš kurios genea
loginio medžio atžalos kilo 
smarki įpėdinė Natalija.

Staiga atvyksta iš Mek
sikos tikras velionies brolis 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

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

185 North Waba»h Avenue 
Chicago, III. 60601 2nd Floor

GERIAUSIA DOVANA. 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 
lietuvį kailininke;
Chicagoje 

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

su visais reikalingais doku
mentais, su neabejotinais 
artimiausios giminystės ir 
artimų santykių įrodymais 
— laiškai, nuotraukos, kiti 
giminės ir pašaliniai liudy
tojai. "Injurkomisijos” su
fabrikuotasis "genealoginis 
Burlačenkų medis” pasirodė 
visiškas blėfas. Velionis ne
turėjo tokių giminių, ku
riuos pagimdė "injurkomL 
sijos” kombinatoriai.

Sakoma, dabar KGB va
dina kvailumu Rusijos im
perijos turtuolių bei aristo
kratų šeimų totalinį išžudy
mą. Reikėjo iš tokių šeimų 
palikti po vieną atžalą, ša
pai io j a budeliai. Mat, Švei
carijos bankuose, seifuose, 
guli milijonai auksu ir bri
liantais, kurie priklausė iš
žudytoms giminėms, o pa
dirbti giminystės įrodymo 
"dokumentus” pagal aris
tokratų geneologijos liniją 
net KKGB nedrįsta. Kapita
listai nepatikės!

"Injurkolegijai” savo dar
bą tobulinant, o užsienio 
lietuviams gerokai praku
tus, ir lietuviai yra geras 
"injurkolegijos” apetito tai
kinys. Testamentas gi kau
las sovietinio kombinato
riaus gerklėj. fSt. P.)

Skaitykit ir platinkit 

DIRVA
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MOKSLO METAMS PRASIDEDANT
Kiekvienais metais po 

Darbo Dienos atsidaro mo
kyklų durys ir milijonai šio 
krašto mokinių ir studentų 
sugrįžta į mokyklas ar pir
mą kartą peržengia jų 
slenkstį. Lituanistinės šeš
tadieninės mokyklos taip 
pat atidaro duris savo tau
tiečių vaikams ir kviečia 
išmokti lietuvių kalbą, lite
ratūrą, istoriją ir t.t. švie
timas yra būtinas kiekvie
nam žmogui ir praeinamas 
per daugelį metų, kol pasie
kiama teigiamų rezultatų, 
nors, sakoma, kad žmogus 
mokosi visą gyvenimą.

Lituanistinis švietimas 
turi specialę paskirtį ir tai
komas lietuvių kilmės vai
kams. Lietuviukai, be kelių 
išimčių, lituanistinį išsilavi
nimą įsigyja lankydami šeš
tadienines mokyklas.

Didesnėse lietuvių koloni
jose veikia lituanistinės mo
kyklos, kurių išlaikymu rū
pinasi išimtinai tėvai, per 
išrinktus komitetus. LB 
Švietimo Taryba parūpina 
mokslo priemones ir vado
vėlius, finansuojamus Lie
tuvių Fondo. LB apylinkės 
dažnai pasitenkina tik mo
raline parama ir simboline 
auka.

Chicagoje veikia, be pa
rapijinių žemesniųjų mo
kyklų, dar kelios aukštesnės 
mokyklos ir Pedagoginis Li
tuanistikos institutas. Jau
nieji tėvai rūpinasi ne tik 
mokyklų išlaikymu, bet taip 
pat savo vaikų pristatymu. 

Kristijono Donelaičio pradinės lituanistinės mokyklos V-tosios tautinių šokių šventės šokėjų 
grupė. Viduryje sėdi mokyklos direktorius Julius Širka, tautinių šokių mokyt. Rūta Kleinaitytė ir 
akordeonistė Ina Končiūtė 1976-77 mokslo metus mokykla pradeda š. m. rugsėjo 11 d. Fran
cis M. McKay valstybinės mokyklos patalpose 6901 So. Fairfield Avė., Chicago, III. nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. p. p. mokinių registracija. J. Tamulaičio nuotr.

UŽ CERTIFIKATU8 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 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
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 FJ8.L.LC.

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

Phone (312) 656-6330
Opan Mon., 9-8; Tim«., Thurs., FrL, 9-5; SaL, 9-1; Choed We4.

Juokas Gribauskas, vedėjas

Dažnas atvejis, kai tėvai, 
gyvendami atokiai nuo li
tuanistinių mokyklų, vaikus 
vežioja keletą ar keliolika 
mylių. Labai gerbtinos jų 
pastangos. Yra tėvų, kurie 
gyvena šalia mokyklų, bet 
jų vaikų nesimato lituanis
tinėse mokyklose. Tokie 
skriaudžia ne tik savo vai
kus, bet žlugdo ir lietuvybę.

Prie mokyklų išlaikymo 
nemažiau prisideda ir mo
kytojai. Jie aukoja savo 
laisvalaikį, atitrunka nuo 
šeimos ir apsikrauna mo
kyklos rūpesčiais. Senieji 
mokytojai užleidžia vietas 
jaunesniems, o šie, toli gra
žu, neturi tokio pasiruoši
mo lituanistiniuose daly
kuose, kaip jų vyresnieji 
kolegos. Mokyklose mokslo 
lygis metai iš metų žemėja 
ir švietimo vadovams tenka 
imtis didesnės priežiūros. 
Mokytojų paruošimo klausi
mas yra nemažiau svarbus 
už mokyklų išlaikymą. Ne
užtenka 1 savaitės stovyk
linių kursų, bet ir tas yra 
geriau negu nieko.

švietimo reikalus ir jų 
išlaikymą reiktų nepalikti 
vien tėvams, bet įpareigoti 
visus lietuvius. Anksčiau 
buvo ta kryptimi šiek tiek 
daroma (skelbiami mokyk
lų išlaikymui vajai), bet 
pastaruoju metu ir to ne
girdėti.

LB apylinkės ir apygar
dos turėtų daugiau dėmesio 
kreipti į lituanistinį švieti
mą ir Bendruomenės reika

lams skirtą rugsėjo mėnesį 
labiau išnaudoti. Piniginio 
vajaus pravedimas lituanis
tinio švietimo reikalams 
yra ne tik reikalingas, bet 
ir būtinas. Vajaus metu tu
rėtų progos prisidėti visi 
lietuviai prie mokyklų iš
laikymo.

Pavyzdžiu galėtumėm pa
imti parapijines mokyklas. 
Po ranka turiu Gimimo šv. 
M. Marijos (Marąuette Par
ko) parapijos apyskaitą, iš 
kurios matyti, kad mokyk
los išlaikymui iš parapijos 
pajamų, pridedama apie 
50% (o ta suma nėra jau 
tokia maža ir siekia netoli 
80,000 dol.). LB apylinkės 
surinktus pinigus, turėtų 
pirmoje eilėje skirti švieti
mo ir kultūros reikalams, o 
tik atliekamus — kitiems.

Šiaip ar taip kalbėsime, 
LB per daug skiria lėšų ir 
dėmesio politiniams reika
lams, tuo susilpnindami 
tiesioginius lituanistinio 
švietimo ir kultūros reika
lus. Politiniais reikalais rū
pintis turime ir daugiau or
ganizacijų, bet švietimo ir 
kultūrinios reikalais rūpin
tis palikta Lietuvių Bend
ruomenei. Nesakau, kad po
litiniais reikalais LB vado
vybė neturėtų rūpintis ir į 
juos numoti ranka, bet 
švietimo ir kultūriniai rei
kalai turi būti vykdomi vi
su svoriu ir didesnėmis pa
stangomis.

Kai nebeliks kalbančių 
lietuviškai, tai nebebus'kas 
rūpinasi ir politiniais reika
lais. Apgailėtinas skilimas 
nepagyvino lietuviškos vei
klos, nepagerino lituanisti
nio švietimo, o tarpusavio 
rietenom eikvojama energi
ja nueina vėjais.

Taigi, pradėdami naujuo
sius mokslo metus, visi ryž
kimės daugiau prisidėti prie 
lituanistinio švietimo išlai
kymo ir tuo paremti jau
nųjų tėvų ir mokytojų pa
stangas.

• A. Juodvalkis

MACHINE REPAIRMEN-JOURNEYMEN 
Knowledge of cold heading machinery helpful. 
Mušt be able to do are and acetylene welding. 
Trouble shooting of electrical systems of 
machines. mušt have past experience at 
machine repairs. Good pay and benefits. 
MICHIGAN RIVETCORP.. 13201 Stevens Rd 
Warren, Mich. 48089 Tel. (313) 754-5100 
An equal opportunity employer. (30-37)

ORGANIZACIJOS IR VEIKĖJAI
Pradedant organizacinės 

veiklos sezoną, mūsų spau
doje pasirodė eilė redakci
nių pasisakymų ir pageida
vimų veikėjams bei laikraš
čių skaitytojams, nes po 
vasaros ilgo poilsio veiki
mas pagyvės, spaudos pus
lapiai praturtės darbų ir 
planų aprašymais, na, žino
ma, ir nebaigiamais ginčais.

Vienas laikraštis išgirs 
save ir jį remiančią visuo
menės dalį, savo pastangas 
Lietuvos laisvinimui, įnašą 
į tautinę mūsų kultūrą ir 
peiks kitą laikraštį, organi
zaciją bei jos atskirus na
rius. Trečias laikraštis at
silieps taikos balandžio 
vaidmeniu, šaukimu į vie
nybę ir tuo pačiu išpeiks 
kitus to paties, tikslo sie
kiančius. Ir taip vėl bus dai
na be galo. Metai eis, posė
džiai ir juose pasibarimai, 
savo neklaidingumo įrody
mai kartosis. Ir visa tai nu
stums į šalį tikrųjų organi
zacinių uždavinių Vykdymą. 
Tų visų "rūpesčių”, ginčų 
pagrinde stovi mūsų lietu
viškoji spauda, kurios vaid
muo yra visiems įtikti, nei 
vieno nejuodinti, bet pole
mizuoti sąžiningai, ramiai 
ir kultūringai siekiant vi
siems priimtinos tiesos ir 
išlaikant laikraščio charak
terį bei tikrą veidą.

"Darbininkas” š. m. rug
piūčio 19 d. įžanginiame vi
sai pagrįstai primena spau
dos bendradarbiams ir or
ganizacijų veikėjams, jog ir 
jie turi atlikti pareigas lai
kraščiui, ne vien reikalauti 
iš laikraščio ir nurodo ben
dradarbių klaidas, dėl ku
rių redakcija gauna neuž
tarnautų priekaištų iš skai
tytojų. O taip pat kreipia 
dėmesį į atsiųstų raštų sti
liaus nekultūringumą, dėl 
ko tokie raštai kartais ne
pasirodo laikraščio pusla
piuose.

"Draugas” š. m. rugpiū
čio 26 d. numery redakci
niame užuojautos dėmesį 
kreipia į organizacijų vado
vų nepavydėtiną būklę kri
tikos atžvilgiu, kuri reiš

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

kiasi spaudos puslapiuose. 
Tenka sutikti, kad veikėjų 
darbas nedėkingas, gauna 
daug kritikos, o tačiau pa
grįstos ir tik retkarčiais ne
užpelnytos. Pav., kad ir 
Draugo bendradarbis Al. B. 
mato tik vieną pusę, paci
tuodamas iš JAV LB pirm. 
J. Gailos straipsnio "Pasau
lio Lietuvyje” tik tai, kas 
jam naudinga ir nuslepia, 
kad J. Gaila pirmasis tuo 
rašiniu pasirodė niekinda
mas kitus, kurie ne mažiau 
už jį taip pat nuo šeimos ir 
poilsio nutraukia daugybę 
valandų lietuviškiems rei
kalams. Tuo tarpu kiti tik 
atsakė iam, aiškindami ne
teisingus jo priekaištus. To, 
atrodo, nei J. Gaila nei Al. 
B. nepastebėjo. Artėjant 
veikimo sezonui pravartu 
atkreipti dėmesį, kad ypač 
"Pasaulio Lietuvio” tikslas 
turėtų būti, kaip ir pačios 
LB-nės jungti po visą lais
vą pasaulį išblaškytus lie
tuvius, matyti ir gerbti vi
sų teigiamus darbus, ne tik 
savo pačių, draugų ar par
tiečių, kas paskutiniu laiku 
itin pastebima ”P. L.” pus
lapiuose. Naują sezoną pra
dedant linkėtina veikėjams 
atlikti daugiau ir didesnių 
darbų, spausdinti mažiau 
anglų kalba brošiūrėlių, at
sišaukimų išmėtomų gatvė
se, bet jėgas ir išteklius su
kaupti ir išleisti didesnį 
anglų kalba veikalą apie 
Lietuvą. Didelių fondų tu
rime, o išleidžiamų matome 
tik mažų leidinėlių, tik šiai 
dienei skiriamų. Lietuvos 
vardas vis darosi plačiau ži
nomas JAV-se, atsiranda 
vis daugiau susidomėjimo 
iš amerikiečių senų ir stu
dentų tarpo, ieškančių lite
ratūros, ypač istorijos apie 
Lietuvą, bet vis nieko išsa
mesnio nėra pasiūlyti išsi
baigus trim laidom "Lithu- 
ania 700 Years”, kurios ir 
aš nebegavau norėdamas 
padovanoti vietos kandida
tui į senatorius, jam pa
čiam prašant susipažinti.

K. Areima
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Melo karas (35)

Pabaiga ir balansas
Priešo apgaudinėjimas — 

neatskiriama karo meno da
lis. Iš to taško žiūrint, britų 
pastangos apgauti vokie
čius turi susilaukti didžiau
sių komplimentų. Saujelė 
reto gabumo vyrų su ne
skaitlingais talkininkais pri
vertė vokiečius skaitytis su 
išsikėlimu beveik kiekvie
name Europos kampe. Visa 
tai įgalino ir palengvino in
vaziją į Normandiją, vieną 
iš sunkiausių karinių opera
cijų. Per ją amerikiečiai 
patyrė 133,326 žmonių nuo
stolius (34,133 žuvo), o bri
tai ir kanadiečiai paklojo 
83,825 karius (16,138 žu
vo). Tuo tarpu per vėlesnį 
žygį į Vokietiją, kuris, atvi
rai kalbant, nebuvo pavyz
dingas, amerikiečių nuosto
liai siekė 418,791 (86,000 
žuvusių), britų ir kanadie
čių — 107,000 (25,000 kri
tusių) .

Kaip mes matėme iš ank
styvesnių epizodų, tos au
kos, ypač paskutiniosios bu
vo visai nereikalingos. Ga
lima buvo pasiekti politinio 
sprendimo, o po įsitvirtini
mo Normandijos prietilčiuo
se, vokiečių armijos kapi
tuliacijos Vakaruose.

Sutikęs kietą pasiprieši
nimą pačioje Vokietijoje, 
Eisenhoweris 1944 m. lap
kričio 22 dieną pasiuntė te
legramą štabų viršinin
kams, siūlydamas sustiprin
ti pastangas rasti kokią 
nors priemonę susilpninti 
vokiečių pasipriešinimo va
lią. Rooseveltas į tai reaga
vo sumanymu per radiją 
kreiptis į vokiečius, siūlant 
jiems prisidėti prie "tai
kos ir padorumo atstatymo 
žmonijoje.” Churchillis šį 
sykį pasirodė kitos nuomo
nės. Viskas, kas panašu į 
nusileidimą, aiškino jis 
Rooseveltui: "pablogina mū
sų šansus, pripažins mūsų 
klaidas ir sustiprins priešo 
atsparumą”. Kraujas liejosi 

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
Paskutinė šių metų ekskursija į Lietuvą 
išvyksta iš BOSTONO ir NEW YORKO 
GRUODŽIO 22 D. ir grįžta SAUSIO 5 D. 
/Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, 

Maskva ir Helsinkis/
KAINA TIK $875.00 /double occupancy/ 

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su 
papildomu mokesčiu, New Yorke.

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
NESIVĖLUOKITE!

1977 metų ekskusijos į LIETUVĄ prasideda balan
džio 6 d. Registracijas priimame dabar.

TRAMMTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 1 16 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ 
Air f«re» tubject to change* and Govemment approval. 

Norintiems atsikviesti giminės ii Lietuvos sutvarkoma raikalau- 
)amus iikvistimo dokumentus.

toliau. Sovietų naudai. 1944 
metų rugsėjo 29 dieną Mas
kva atsisakė nuo susitarimo 
keistis informacijomis apie 
melo karo operacijos — kai 
kas tą datą laiko šaltojo ka
ro pradžia.

Aišku, kalbant apie vaka
riečių klaidas negalima už
miršti pačių vokiečių kaltės. 
Jie išsirinko Hitlerį ir ilgą 
laiką nebandė juo nusikra
tyti. Na, jie už tai brangiai 
ir sumokėjo, ypač kariuo
menės vadai. Wehrmachtas 
turėjo 2,500 generolų. 786 
jų karo nepergyveno: 253 
buvo užmušti karo lauke, 44 
mirė nuo žaizdų, 81 nusižu
dė, 23 buvo Hitlerio sušau
dyti ar pakarti, 41 buvo nu
bausti mirtimi sąjunginin
kų už karo nusikaltimus. 
Nuostoliai SS — generolų 
tarpe buvo dar didesni — 
jų žuvo didelė dalis — 94 
viso. Tuo tarpu pirmą pa
saulini karą Vokietija ne
teko 63 generolus.

Vėl grynai kariškai žiū
rint, vokiečiai padarė nedo
vanotiną klaidą, pasitikėda
mi savo šifravimo mašina 
MĮSLĖ ir neprileisdami, 
kad britai galėtų išgalvoti 
kitą mašiną ULTRA, kuri 
lygiai taip greitai iššifroda- 
vo telegramas, kaip jų ma
šina jas užšifrodavo. Iš tik
ro sąjungininkai palyginti 
nedaug taip sužinojo. Jų pa
grindinis Šaltinis buvo UL
TRA. Tik jau karui baigian
tis vokiečiai pradėjo įtarti. 
Ruošdamasis Ardėnų ofen-. 
zyvai, Hitleris uždraudė 
naudotis radijo. Viskas bu
vo tvarkoma raštu. Rezul
tate sąjungininkai ką tik 
nepralaimėjo. Po to vokiė- 
čiai norėjo pakeisti savo 
šifravimo sistemą, bet jau 
nebuvo laiko.

Pats šiurpiausias dalykas 
buvo tas, kad Vakarų poli
tikai ir karo vadai, kurių 
dauguma po karo buvo pa
čios blogiausios nuomonės 

vieni apie kitus, nesuprato, 
kad sumušdami Vokietiją 
jie patys atsiduria pavojin- 
gesnio priešo — Sovietų Są
jungos — akivaizdoje. Ma
žuma, kurie suprato ar nu
jautė, tylėjo. Apie tai vie
šai kalbėti buvo nepopulia
ru. Eisenhoweris juk atlei
do gen. Pattoną iš 3-čios ar
mijos vado pareigų tuojau 
po karo dėl to narsaus ge
nerolo drąsaus pareiškimo: 
Amerika kovojanti ne su 
tikru priešu — Vokietija 
vietoje Rusijos. Pattonas 
po to greitai žuvo, sulaužy
damas sprandą auto katas
trofoje.

Kur gi buvo Amerikos 
spauda, kuri šiandien išver
čia visus akmenis ir pagrin
dus, ieškodama tiesos ar 
sensacijos? Ir ji vedė melo 
karą prieš savo krašto in
teresus.

Ambasadorius William C. 
Bullit, prezidento Rdose- 
velto patikėtinis, rašė 1946 
metais, kad Rooseveltas 
prieš mirtį suprato, kad jis 
su Belzebubu kovojo prieš 
velnią, ir kad JAV atsidūrė 
pavojuje. Bet, anot Bullitto, 
demokratijai reikia duoti 
bent 5 metus laiko įsisamo
ninti tokį faktą. Jis buvo 
teisus. Sovietija parodė sa
vo tikrą veidą 1945 m. pa
baigoje įžygiuodama į Per
siją, bet dar reikėjo Korė
jos karo, iki Amerikos vie
šoji nuomone apsisuko.

Už tat nenuostabu, kad 
kai 1945 m. gegužės 22 d. 
amerikiečiams pasidavė vo
kiečių generolas Reinhard 
Gehen, gen. štabo FREM- 
DE HEERE OST viršinin
kas, geriausias sovietų ka
ro mašinos žinovas šiapus 
Elbės, ir pasiūlė savo patar
navimus, organizaciją ir ar
chyvus pirmasis supratusių 
jo svarbą rūpestis buvo jį 
taip paslėpti, kad to nežino
tų nei svetimi nei savi. 
Amerikiečių CIC (Countes 
Intelligence Corps) paieš
komųjų sąrašuose jis liko 
iki 1949 m., nors tuo metu 
jis jau vadovavo milžiniškai 
špionažo organizacijai. Bet 
tai jau kita istorija, kurią 
lietrūkus čia pradėsime.

ARE YOU A PROFESSIONAL

TRUCK 
MECHANIC? z

CONSJDER BEINC WHERE THE 
REAL "PRO” MECHANIC GETS 

FULL APPRECJATION 
1F YOU’RE REALLY GOOD. 
why be. lumped in with less 
able, less serious, less ambi- 
tious people? We are a nation- 
wide company offering about 
every kind of truck service. We 
are one of the most steadily 
growing, successful 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 firni sceking full time 
machinists for maintaining 4 tapė 
operated linotype. Pievious elektron 
& autosetter. Experienced required. 
New Orleane Location. Excellent 
wages & fringe benefits. Apply or 
call collect to

JOHN DUNHAM
P. O. BOX 50547 

NEW ORLEANS. LA 70ISO

NEW YORKO LIETUVIU ŽINIOS

Pianistas Vytautas Puškorius

ŠVENTĖ IR KONCERTAS

Apreiškimo parapijos ren
ginių komiteto pastango
mis Lietuvių Tautos šven
tė — Marijos Gimimo ir 
Apsireiškimo Šiluvoje pro
ga rengiamas iškilus minė
jimas rugsėjo 12 dieną. 
Koncelebracinės mišios bus 
atnašaujamos 11 vai. Ap
reiškimo parapijos bažny
čioje. Pritaikytą pamokslą 
pasakys Tėvas Viktoras Gi
džiūnas, OFM. Parapijos 
choras ir solistai giedos mi
šias ir giesmes. Pamaldose 
dalyvauti laukiami visi lie
tuviai su organizacijų vė
liavomis, moterys pasipuo
šusios tautiniais rūbais.

Po sumos rengiama aka- 
demija-minėjimas. Kalbės 
Antanas Diržys, pianinu 
skambins jaunas lietuvis 
pianistas Vytautas Puško
rius, iš Clevelando. šis jau
nuolis muzikas jau puikiai1 
užsirekomendavo muzikiniu 
talentu ir yra davęs piano 
rečitalius Pietų Amerikoje 
ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, šia proga bus 
visiems malonu išgirsti M.
K. Čiurlionio, F. Chopin ir
L. van Beethoven kūrinius. 
Mūsų apylinkės lietuviams 
bus graži proga pasiklausy
ti jo skambinimo

Parapijos choras, vad. 
Algirdo Kačanausko atliks 
choralinę giesnpų ir dainų 
muziką. Apreiškimo para
pijos choras yra stiprus 
muzikos vienetas, nuolat 
gražiai giedąs parapijos pa
maldose, bet dažnai talki
nąs organizacijoms ir repre

zentuojąs lietuvių choro 
muziką įvairiuose parengi
muose.

Po minėjimo bus pietūs, 
parengti sumanių lietuvai
čių virėjų. Rengėjai kviečia 
plačiąją visuomenę gausiai 
dalyvauti minėjime ir iš 
anksto įsigyti bilietą į pie
tus, nes bus tik ribotas skai
čius vietų. Sužinota, kad LB 

I apylinkė taip pat jungiasi 
į šį visiems bendrą ir bran
gų lietuvišką minėjimą. Su
tardami laimime. (r)

GRAŽŪS ĮSPŪDŽIAI Iš 
LIETUVIŲ DIENOS

Apreiškimo parapijos su
rengta Lietuvių Diena rug
piūčio 1 dieną, Plattdeut- 
sche Park, Franklin Sąuare,
N. Y., jau praeityje, tačiau 
yra vis dar gaunama puikių 
atsiliepimų ir teigiamų įver
tinimų. Apie 500 lietuvių ir 
bičiulių iš plačios apylinkės 
nuotaikingai praleido po
pietę : pasimeldė mišiose, 
giedodami ir atlikdami savo 
sekmadieninę pareigą.. Iš
kilmės prasidėjo taikliu ir 
trumpu žodžiu Simo Kudir
kos, o vėliau valstybės at
stovo kalba, kurią pasakė 
Frederick Schmidt, pagir
dančias lietuvius už tokios 
dienos organizavimą ir pra- 
vedimą. Po to visi vaišinosi 
ir bendravo, dainavo, ilsėjo
si ir jaunimas sportavo.

Energingasis ir puikus 
jaunimėlis, Lietuvių Tauti
nių šokių Ansamblis "Tryp
tinis”, vadovaujamas Jad
vygos Matulaitienės, pa
rinktais šokiais paminėjo 
Amerikos 200 metų sukaktį 
ir pradžiugino dalyvius. 
Pirmą sykį matė lietuvių 
tautinių šokių gražią pynę 
žymi dalyvių dalis ir stebė
josi, gėrėjosi ir plojo, plojo 
mūsų jaunimui ir nepail
stančiai vadovei už tokią 
gražią programą. Programą 
atliko dvi grupės — vyres
niųjų ir jaunesniųjų, kurie 
buvo pasirengę Tautinių 
šokių šventės programai 
Chicago j.

Pasilinksminimas ir šo
kiai' visus įjungė į bendrą 
džiugesį. Ypač patenkinti 
buvo jaunieji, kurie links
minosi lig išvykos užbaigos. 
Dabar jau visi kalba ir lau
kia panašios sekančios die
nos. (k)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
R. Spalis tęsia kroniką 
MERGAITĖ IŠ GETO

VYT. ALANTAS

Naujasis R. Spalio roma
nas Mergaitė iš Geto yra 
penktoji vienos kartos cik
lo knyga. Atseit, autoriaus, 
didysis užmojis atvaizduoti 
Lietuvos jaunosios kartos 
gadynę eina galop. 0 ta ga
dynė apima tiek laisvąją 
Lietuvą, tiek ir okupacijas. 
Autorius savo žodyje pa
stebi, kad "beliko parašyti 
tik du tomai’’. Vadinasi, tu
rėsime 7 tomus. Jau para
šyta ; Gatvės berniuko nuo
tykiai — apysaka, Ant ri
bos — apysaka, Alma Ma- 
ter — apysaka, Rezistenci
ja — romanas, Mergaitė iš 
Geto — romanas.

Tad naujojo romano dau
gel personažų mums pažįs
tami iš pirmųjų veikalų. 
Rašytojas išnašose skaity
tojui nurodo: žiūr. Alma 
Mater, Rezistenciją, Ant ri
bos ... Susidaro įspūdis, 
lyg skaitytum ne literatū
ros, o mokslo veikalą. Susi
rask, kad toks geras ketu
riuose tomuose kas ten pa
sakyta apie herojų, kurį au
torius vaizduoja Mergaitė
je iš Geto! Juo labiau, kad 
ir puslapiai nenurodyti. Iš
eitų taip, kad, skaitydamas 
paskutinę Spalio knygą, tu
rėtum dar kartą perskaity
ti ir anksčiau išleistas. Tar
čiau, kad sekančiose knygo
se autorius taip sudorotų 
tekstą, jog skaitytojui ne
bereikėtų knistis po seniau 
išėjusius tomus.

Mergaitė iš Geto Spalis 
pasakoja apie lietuvių in
teligentų gyvenimą Kaune 
vokiečių okupacijos metais 
ir tik dalinai veiksmą per
kelia j provinciją. Reikia 
pasakyti, kad Spalis tą gy
venimą vaizduoja labai ”iš 
arti”, tarsi pats maišytųsi 
tarp savo herojų. Susidaro 
įspūdis, kad autorius dau
gel savo veikėjų pats paži
nojo. Tą prielaidą lyg ir 
patvirtina jo žodyje "mie
lajam skaitytojui’’ pareiški
mas, kad kai kurie "auten
tiški įvykiai" būsią pami
nėti paskutinio tomo prie
de, "gavus anų laikų veikė
jų sutikimą”.

Taigi, vieni Mergaitės iš 
Geto herojai patriotai idea
listai, kiti dar nenusikratę 
pirmos maskolių okupacijos 
■atsiminimais, yra ten išda
vikų ir dirbančių su vokie
čiais. Galima sakyti, visi 
jie nekenčia vokiečių, tačiau bu okupantu tiesiogiai ne
susiduria — romane nėra nė 
vieno veikiančio vokiečio 
personažo. Man rodos, kad 
būtų buvę visiškai ne pro 
iaU. jei autorius būtų iš
vedęs į sceną kokį būdingą 

hitlerininką Fricą, kuris 
būtų papildęs okupacijos 
vaizdą ir nuotaikas. Lietu
vių inteligentų pasiprieši
nimas daugiau pasireiškia 
pokalbiais, kaip valksmais, 
tik į knygos pabaigą rezis
tencija sustiprėja.

Phajos Rozenbergaitėą 
istorija

Romane yra daug epizo
dų, bet ryškiausias ir ge
riausiai autoriaus apdorota 
Chajos Rozenbergaitės isto
rija. Pagal ją ir romanas 
pavadintas: Mergaitė iš Ge
to. Dr. Kęstutis Noreiša 
Lietuvos laikais su žydaite 
Studijavo universitete. Vo
kiečių okupacijos metu jis 
sutinka ją suvargusią gat
vėje ir priglaudžia savo na
muose. Daktaras yra gera
darys, krikščionis idealis
tas, išpažįstąs principą, kad 
net ir savo priešams reikią 
padėti. Jo žmona Marė žy
daitės nekenčia, nes žydai 
prisidėjo prie jos artimųjų 
išvežimo į Sibirą. Vyras sa
vo kalbomis apie humanisti
nius idealus, žmonos neįti
kina, ir iš to kyla šeimos 
tragedija. Kai Marė reika
lauja žydaitę iš namų pa
šalinti, nes daugiau nebe
galinti ištverti ir išeisianti 
iš proto, tai vyras taip sam
protauja :

— Turėk kantrybės, mie
la ... Ištiesdami tokiems 
ranką, mes kovojam su pik
tu. O kova su piktu nebuvo 
ir nėra lengva ...

Be to, žmona, pastebėjusi 
vyrą imant simpatizuoti 
gražiajai žydaitei, užsidega 
pavydu ir suklumpa speku
lianto Starkaičio glėbyje, 
gavusi dovanų brangų žie
dą.

Pagaliau žydaitė išgabe
nama į provinciją. Ją išve
ža žmonos tėvas ir speku
liantas Starkaitis, kuris tu
ri susisiekimo priemonių. 
Jie turi ją perduoti kažku
riam provincijos kunigui su 
dr. Noreišos laišku, bet ji 
niekad jo nepasiekia ir žūva 
neaiškiose aplinkybėse. Ko
kiose — autorius aiškiai ne
pasako. Aišku, skaitytojas 
negali nurodyti autoriui, 
kaip jis turi tvarkyti savo 
herojų gyvenimą, bet, saky
sime, šiuo atveju man gaila, 
kad Spalis leido savo hero
jei' žūti. Skaitytojui pasilie
ka slogus įspūdis, kad vi
sos drąsios ir humaniškos 
dr. Noreišos pastangos gel
bėti Rozenbergaitei nuėjo 
niekais.

žydų likimas Lietuvoje 
vokiečių okupacijos metais

Romualdas Spalis
greičiausiai dar ilgai bus 
kontraversinė problema — 
žydai nacionalistai kaltina 
lietuvių tautą žydų žudy
mu, — tad Spalis palietė 
naują, jautria ir labai ak
tualią temą tik, sakau, gai
la žydaitės neišgelbėjo iki 
galo. Man rodos, kad knyga 
būtų laimėjusi, jei autorius 
būtų leidęs dr. Noreišos pa
stangoms apsivainikuoti lai
mėjimu. Ir aplamai, jei ro
mano herojaus labai kilnias 
ir doras pastangas sužlugdo 
niekšai, skaitytojui visada 
pasilieka sunkus įspūdis. 
Vienas iš pagrindinių skai
tytojo polinkių yra tas, jog, 
skaitydamas romaną, jis 
nori, kad gėrio atstovai lai
mėtų, o blogio — pralaimė
tų.

Sekso dąlykai ir pabaiga
Įdomu pastebėti, kad Spa

lis savo veikalą pradeda 
miegamajame ir kartkartė
mis į jį grįžta, kitaip sa
kant, seksą padaro integra
line romano dalimi. Tuo 
būdu jis įsirikiuoja į mūsų 
dar negausų būrelį rašyto
jų, kurie nenuleidžia kuk
liai akelių prie miegamojo 
durų ir neužrašo: Negali
ma ! Mūsų literatūra per il 
gai laikėsi "moralės" bobin- 
čiaus davatkų, kurios iš tolo 
žegnojosi nuo sekso, kaip 
nuo piktos dvasios. Spalio 
drąsus sekso pavaizdavimas 
knygai nė kiek nekenkia: 
atvirkščiai, ją papildo tik
rovės niuansais.

Kas be ko, vietomis skai
tytojas Spalio knygoje ran
da nesuprantamo teksto. 
Pav. dr. Noreiša pasakoja 
Rozenbergaitei apie vieną 
ligonį, kurį betyrinėdamas 
radęs: "Dysppoea fremitus 
pictoralis, bronchialinį kvė
pavimą, perkutorinį buku

mą ... pneumonia laboris 
su pleuritis sicca". (89 psl.). 
Toks "stilius", be abejo, pa
rodo autoriaus nusimanymą 
medicinos terminologijoje, 
bet kaip tokią abrakadabrą 
supras eilinis skaitytojas?

Romanas baigiamas bro
lių Povilo ir Antano Alėj fi
nų bėgimu prekiniu vagonu 
iš Lietuvos maskoliams ar
tėjant. Autorius tą epizodą 
piešia raiškiomis spalvo
mis:

— Nuvargę broliai, monoto
niškai supami, pradėjo snausti 
ir tik po keleto valandų ryto 
drėgmė pažadino Antaną Atėjū
ną, kuris žvilgterėjo pro pravi
ras duris j lėtokai bėgančius lau
kus. Greta savęs išgirdo senio 
geležinkeliečio liūdną balsą: — 
Dar kokia dvidešimt kilometrų 
ir būsime Vokietijoje. Kažin ar 
man, seniui, dar teks pamatyti 
Lietuvą?

Tie paprasti žodžiai Alė- 
jūną sukrečia: — Vis ma
žiau tos Lietuvos, kas se
kundė kelių metrų ma
žiau ... Kas geriau ? Prie
šų žemėje, ar savojoje, 
priešų užimtoje? — jis gal
voja.

Ir Antanas apsispren
džia: savo brolį palieka be
miegantį, o pats iš trauki
nio iššoka.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103
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Antanas Alėjūnas grei
čiausiai bus užuomazga se
kančio romano, kur bus 
kalbama apie partizanus.

Kronika ar romanas?

Baigdamas, dar norėčiau 
tarti keletą žodžių dėl to 
ciklo pavadinimo. Spalis sa
vo žodyje sako, kad "visas 
ciklas nėra kronika, bet ro
manas, nereikalaująs laiky
tis šimtanuošimtinio tiks
lumo" (363 psl.). Tad, atro
do, kad autorius svyruoja, 
kaip savo knygų seriją pa
vadinti : kronika ar romanu. 
Jis lyg ir ir vengia žodžio 
"kronika” dėl to, kad mano, 
jog to žanro literatūroje 
turi būti surašyta šimta- 
nuošimtinė "tiesa". Bet tik 
atsimintina, kiek istorinėse 
kronikose prifantazuota ir 
primeluota! Juk kiekvienas 
metraštininkas rašo tik sa
vo tautos kroniką, o jei ir 
paliečia kitos tautos istori
nius įvykius, tai, žinoma, 
pažvelgia į juos savo aki
mis. Dabartinės Lietuvių 
Kalbos žodyno II leidimas 
žodį "kronika" taip apibū
dina: "Kronika — chrono
loginis įvykių aprašymas, 
metraštis". Ar Spalio kny
gos nėra chronologinis lais
vosios ir okupuotos Lietu
vos įvykių aprašymas lite
ratūrine forma? Tad, mano 
nuomone, autorius galėtų 
drąsiai savo knygų seriją 
pavadinti kronika. Romano 
pavadinimas nebetiktų ir 
dėl to, kad kai kurie veika
lai pavadinti apysakomis.

(Nukelta į 6 psl.)

• R. Spalis. MERGAITĖ 
Iš GETO. Romanas. 366 psl. 
Išleido Vilties leidykla. 
Kaina 5 dol. Gaunama Dir
voje ir pas knygų platinto
jus.
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ANTANAS LAUKAITIS

Marselis, Barcelona, Tanziras
ir Lisabona

Palikęs saulėtuosius Ri
vieros krantus, saule įdegęs 
jau kaip tikras Australijos 
aboridžinas, gana nenoriai 
sėdu į traukinį ir traukiu to
lyn į Prancūzijos vakarus. 
Vasara, saulė ir tūkstančiai 
ja besidžiaugiančių matosi 
pro vagono langus, kai tuo 
tarpu, pagalvoju, mano 
draugai Australijoje yra 
savo žiemos viduryje. Mar- 
seille miestas turi apie mi
lijoną gyventojų ir yra pats 
svarbiausias Prancūzijos 
uostas. Bevaikščiojant po 
didelį ir tikrai gražų uostą, 
kuriame matėsi daugybė vi
sokiausio tipo laivų ir šone 
jo šimtai įvairiausio dydžio 
jachtų, į akis krito gražus 
uosto krantų išpuošimas, 
daugybė didesnių ir mažes
nių restoranų bei kavinių. 
Gi vakarais čia būdavo tik
ras šviesų paradas, tūkstan
čiai žmonių atvirame pa
krančių ore džiaugdavosi 
vasaros tyliais vakarais be
valgydami lauko restora
nuose, begurkšnodami rau
donąjį vyną ir, žinoma, be
stebėdami gražias prancū
zes, bevaikščiojančias uosto 
bulevarais ir bedemonstruo- 
jančias savo prancūzišką

MERGAITĖ 
!S 

GETO
(Atkelta iš 5 p91.)

Spalis savo žodyje pažy
mi ir tai, kad jaučiąs rei
kalą praeitį užfiksuoti kny
gos puslapiuose, nes ”kai 
kas net mėgina tą praeitį iš
kreipti”. Praeitis tam ir 
yra, kad būtų visaip aiški
nama ir iškraipoma. Dar 
niekas negebėjo praeities 
pavaizduoti "objektyviai” ir 
negebės: kiekvienas ją tem
pia ant savo kurpaliaus. 
Bus gerai, kad Spalis savo 
knygose duos savą praei
ties viziją. Mes jam to ir 
linkime.

Mergaitė iš Geto yra įdo
mus ir patrauklus romanas 
tiek savo turiniu, tiek tech
nikiniu apipavidalinimu. 
Gražus, įdomus viršelis ir 
tokio pat rašto apvalkalas. 
Kaip ir visi Vilties leidiniai, 
taip ir ši knyga išspausdin
ta ant gero popieriaus, pa
sižymi švariu darbu ir gra
žia elegantiška išvaizda.

Taip pat džiugu pastebė
ti, kad knygos mecenatas 
yra Dr. Vytautas P. Dar
gis, davęs 1000 dolerių iš
leidimui paremti. Tenka tik 
sveikinti autorių, mecenatą 
ir leidėją, kurių bendromis 
pastangomis ta graži kny
ga pasirodė.

Mergaitė iš Geto. Roma
nas. 365 psl. Leidėjas: Vil
ties Draugijos Leidykla. 
1975 m. Kaina nepažymėta. 

grožį. Marselyje man ypa
tingai patiko labai skanūs 
žuvų patiekalai ir kaip nie
kur kitur Europoje, labai 
skanios žuvies sriubos. Ne
toli uosto yra labai įdomus 
laivų muziejus, kuriame aš, 
nors ir ne jūrininkas, žiūrė
jau į visą laivininkystės is
toriją, senovės ir dabarti
nius modernius laivus. Pa
čiame Marselyje yra labai 
daug užsieniečių ir net at
skiri Afrikos juodųjų kvar
talai, kuriuose yra didžiu
liai vietiniai turgai ir va
kare net nejauku darosi, 
tačiau prancūzai mane nu
ramino, pasakydami, kad 
čia ne Amerika ir aš galiu 
nieko nebijoti. Nežinau kur 
dabar kovoja Svetimšalių 
Legijonas, tačiau netoli 
Marselio pilies yra ir šio le- 
gijono būstinė, kurią iš ša
lies apžiūrėjau ir prisimi
niau savo kelis sportininkus 
draugus, kurie anksčiau 
žaidė krepšinį už jį. Labai 
įdomu čia yra taip vadina
mos viduryje miesto esan
čios senų žmonių alėjos. Tai 
gražiose miesto alėjose 
kiekvieną popietę susirinkę 
pensininkai vaikščioja, ilsi
si sėdėdami ant suoliukų ir 
kone visą laiką tarpusavyje 
kažką tai diskutuoja. Va
karui atėjus juos pakeičia 
jaunimas ir, žinoma, kaip 
niekur kitus daugybė links
mų merginų, kurių iš visos 
Prancūzijos čia yra dau
giausiai. Tam visam dar 
daug padeda esanti inflia
cija, sunkus darbo gavimas, 
kas daugiausiai atsiliepia 
į užsieniečius ir pabėgėlius 
iš Alžyrijos, Tuniso ir kt. 
Ką gi daryt merginom, 
valkyt, apsirengt norisi, o 
frankai iš dangaus nekren
ta.

Kuriam laikui palieku 
Prancūziją, jos linksmąjį 
gyvenimą ir traukiu jau į 
Ispaniją. Pervažiavus Port 
Bou sienos uostą, atsiduriu 
garsiojoj Barcelonoj. Tai 
netoli 3 rhil. gyventojų tu
rintis miestas, pastatytas 
jau Il-me šimtmetyje prieš 
Kr. g. Neskaitant, kad Bar
celona yra pats kosmopoli- 
tiškiausias miestas visoje 
Ispanijoje, čia galima rasti 
ir labai daug tikrai įdomių 
ir originalių paminklų, mu
ziejų, pastatų ir net visą 
specifinį Gotų kvartalą ir 
labai gražią istorinę Gotišką 
katedrą, pastatytą toje vie
toje, kur senovėje buvo ro
mėnų dievo Jupiterio šven
tovė. Labai įdomus yra 
Pueblo Espanol, kur kiek
vienas pastatas reprezen
tuoja paskirų Ispanijos pro
vincijų architektūrinį sti
lių. Su didžiausiu įdomumu 
stebėjau Kolumbo laivo 
”Santa Maria” repliką, su 
kuriuo jis 1493 metais 
triumfališkai grįžo, čia ”Sa- 

lon dėl Tinell” formaliai Ko
lumbas buvo sutiktas ir pa
sveikintas Ispanijos karalių 
Izabelės ir Ferdinando ir čia 
buvo oficialiai pakrikštin- 
tas pirmasis Amerikos indė
nas. Barcelona yra, kaip ir 
visi senieji miestai, turin
tis savo senąjį ir naująjį 
kvartalus. Pats įdomiausias 
yra senasis rajonas, su savo 
kelių metrų pločio gatvelė
mis, ispanų stiliaus namais, 
specifiniais namų papuoša
lais ir daugybe mažų užei
gėlių, restoranėlių bei kavi
nių. Gyvenau ir aš šiame 
senovės rajone ir pirmą va
karą buvo tikrai nejauku, 
tačiau Ispanijoje yra puiki 
tvarka, daug policijos, ka
riuomenės ir užpuolimų ne
sigirdėti. Vakarais su di
džiausiu įdomumu teko da
lyvauti ir stebėti ispanus 
linksminantis. Papuoliau 
vieną vakarą į studentų 
kvartalą. Viena prie kitos 
mažos užeigos pilnos jaunų 
žmonių ir, netelpant viduje, 
siauros gatvelės perpildytos 
jaunimu. Visi geria vyną ir, 
kad kaip ir mūsų studentai, 
tuoj daina, gitara ir net 
įdomūs šokiai gatvelėse. Is
panai nemoka vien gerti. 
Būtinai turi būti ir valgis, 
o jų virokiausių kiek tik 
nori ir kokių tik nori. Labai 
įdomūs yra daugumos šių 
užeigėlių vidaus dekoraci
jos. .Viena viduie yra išde- 
koruota dangvbe rūkvtų 
sausu kumpiu ir svarbiau
siai tikru. Kita dekoruota 
vienokiomis, kita kitokio
mis žuvimis, bačkomis, bu
teliais ir viskas kas tik yra 
natūralu, čia galima rasti. 
Nesu taip masiniai ir tiek 
daug originalių maisto ir 
kitų dekoracijų tiek daug 
matęs. Pradžioje atrodė gan 
keista, tačiau labai greitai 
akis apsiprato ir buvo vi
siškai viskas ispaniška, ki
taip negu visur kitur man 
teko matyti. Niekur Euro
poje nesu tiek daug matęs 
jaunų mergaičių ir tikrai 
visai jaunų, taip daug rū
kančių ir taip daug vyno 
geriančių, nors Ispanijoje 
yra visai skirtinga negu 
kitur Europoje, ypatingai 
kaimyninėje Prancūzijoje, 
čia nematysi laisvų mergi
nų gatvėse, ispanės į užsie
niečius žiūri gana išdidžiai, 
ne taip lengvai su jais susi
draugauja ir artimiau jas 
pažinti gali tik tada, jeigu 
tau jas kas nors iš jų pažįs
tamų ir dar ispanų supažin
dina. Kitaip ispanės lieka 
tik ispanams. Ispanijoj la
bai įdomūs yra turgai. Vis
ko yra labai daug, tačiau 
pvz. mėsa, kaip ir visur Eu
ropoje, čia yra labai brangi 
ir žmonės ją perka kone 
gramais. Man labai patik
davo rytais nueiti į turgų, 
nusipirkti didelį gabalą ge
riausios dešros, ilgą pran> 
cūzišką bulką, šviežių pami- 
dorų ar agurkų ir bevaikš
čiojant po turgų, viską ska
niai suvalgyti, ką daro ir 
daugelis ispanų, su tuo skir
tumu tik, kad aš turėdavau 
visą dešrą rankoj, o jie tik 
po riekelę.

Netoli mano gyvenamo 
pensijono buvo ir Picasso 
muziejus jo rūmuose, šis 
muziejus yra visuomet pil
nas jaunų žmonių iš viso 
pasaulio. Kaip ir pats mu
ziejaus vidus, taip ir visa 
jo išorinė aplinkuma yra 
labai originali, ispaniška. 
Keista, viduje tėko matyti 
vieną jauną vokietaitę, at
sisėdusią prieš vieną iš Pi
casso paveikslų, vaizduojan
čių lyg tai moterį su dviem 
galvom ir trim krūtims ir 
verkiančią. Susigraudinau 
ir aš pats ne dėl paveikslo, 
bet dėl tos merginos, galvo
damas gal kas nors ją ap
vogė, ar šiaip ką nors pa
darė. Paklausiau, kas yra? 
O ji, giliai atsidususi ir sako 
kukčiodama man: ”0, kad 
taip aš galėčiau nors trum
pai valandėlei gauti ”Maes- 
tro” įkvėpimą ir ką nors pa
našaus sukurti”. Nusijuo
kiau ir pagalvojau, kad aš 
ne jo idėjų norėčiau, bet 
nors vieną iš tų kleckinių 
paveikslėlių. Tada jau tik
rai su stiliumi galėčiau po 
pasauli pakeliauti. Ispani
joje ir Barcelonoje labai 
daug turistų, tačiau iš pačių 
ispanų gana jau nedaug te
kalba angliškai ir jie yra 
gana užsidarę.

Palikus Barceloną spau
džiu dar tolyn į pietus ir 
pasiekiu Malaga miestą, šis 
Andalūzijos miestas yra 
centras Ispanijos ”Costa dėl 
sol”, čia visą laiką yra labai 
gražus ir švelnus oras ir 
žiemos beveik kaip ir nėra. 
Čia, kaip ir visame šių vie
tovių pajūryje yra labai 
daug sportinių varžybų, 
arklių lenktynių, tarptauti
nių golfo varžybų ir pan. 
Ispanijos pietiečiai yra gal 
nuoširdesni žmonės negu 
šiaurėje, tačiau jų tempere- 
mentas ir karštas kraujas 
galima ir daug lengviau pa
stebėti.

Atvažiavus į patį Ispani
jos iškyšulį, Algeciras mies
tą, po truputį daugiau negu 
dviejų valandų plaukimo 
laivu, atsidūriau taip vadi
namame "Pasaulio kryžke- 
lyje” — Tangier. šis mies
tas, rodos, ”taip netoli Eu
ropos, yra jau Afrikoje ir 
jis yra visiškai skirtingame 
gyvenimo pasaulyje. Tan
gier, kaip ir prieš šimtme
čius, taip ir dabar yra pa
saulio žulikų, vagių, apga
vikų, šnipų ir visokių kito
kių nusikaltėlių sostinė. 
Pats miesto vidurys yra la
bai gražus ir pajūrio paplū
dimiai nėra niekuo prastes
ni už gražiąją Rivierą. Vi
sur pilna žmonių, visi gra
žiai apsirengę, tačiau vie
nas į kitą kažin kaip keistai 
pažiūri ir pagalvoja, kas tu 
toks per tipas esi ir ką tu 
čia veiki. Pačiame mieste 
gal taip blogai ir nėra, ta
čiau priemiesčiuose, vieti
niuose kvartaluose ir jų 
garsiajame Casbah jau yra 
visai kitaip ir vakarais gali 
būti pavojinga. Visur čia 
labai daug įvairiausių įtar- 
tinių, landynėlių, į kurias ta
ve vilioja visokiausio plau
ko merginos ir taip vadina

mi ”Charlie”, kurie yra 
agentai viskam. Jie gaudo 
vyrus merginom, merginas 
vyram, o turtingesniom, 
ypatingai senesnio amžiaus 
amerikonėm, jie aukso kal
nus meilėje prižada. Kaip 
Azijos ir Europos susikirti
me Istambule buvo įdomu 
matyti jų bazarą, taip ir 
čia Afrikos-Europos kampe 
yra pats didžiausias mainų, 
prekybos ir derėjimųsi cen
tras. Visur ir čia reikia de
rėtis, ginčytis, kol galų gale 
gali nupirkti prekę už gana 
žemą kainą. Gana pigūs ir 
neblogi yra marokietiški 
odų išdirbiniai. Jeigu jau 
Turkijoje aš su gana dideliu 
atsargumu vaikščiojau va
karais po jų senąjį miestą, 
tai čia jau to padaryti pats 
vienas nedrįsau ir dvi die
nas teko vakarais gėrėtis 
tik moderniškuoju Tangier, 
kas ir buvo labai įdomu ir 
savotiškai kitaip negu se
nuosiuose Europos miestuo
se.

Atplaukęs vėl laimingai 
atgal į Europą ir ženklan 
to išlenkęs ispaniško juodo
jo vyno, patraukiau į pa
čius Europos pietus — Por
tugaliją ir jos sostinę — 
Lisboa (Lisaboną). Ji yra 
pačiame kampe Europos va
karuose. Portugalija eilę 
metų okupuota celtų, fini- 
kėnų, romėnų, arabų ir kt., 
savo atskirą nepriklauso
mumą įkūrė 1143 metais. 
Portugalų kalba kalba virš 
140 mil. žmonių ir patys 
portugalai yra paskirų ra
sių ir kultūrų mišinys. Pa
ti Lisabona yra gražus 
miestas, turinti taip pat se
nuosius ir naujuosius kvar
talus. Kaip ir Roma jis yra 
pastatytas ant septynių 
kalvų. Sename mieste mato
mas yra senasis mūrų sti
lius. Pati pagrindinė Aveni- 
da de Liberdade gatvė yra 
labai graži ir puošni, tačiau 
viskas joje brangu. Uoste 
yra labai įdomūs žuvų tur
gai ir prekyba Čia vyksta 
visą laiką, žuvis čia yra taip 
pat labai gera ir jos patie
kalai išskirtini. Labai įdo
mios yra "varinas” — mo
terys žuvų pardavėjos, šiuo 
metu ten vyko labai didelė 
kova dėl būsimų prezidento 
rinkimų. Jau Italijoj buvo 
daug, tačiau čia tur būt nei 
su žiburiu nerasi tuščios 
vietelės, nei ant tvorų, nei 
ant bažnyčių ir gražiųjų pa
minklų, kur nebūtų komu
nistinių ženklų, šūkių ir jų 
reklamų. Taip apteršto 
miesto aš dar niekur kitur 
nemačiau. Miesto centre te
ko matyti daug jaunų vyrų 
ir merginų, įvairių rasių, 
kurie net ir man siūlė pirk
ti ar dalyvauti narkotikų 
partijėlėse. Bedarbių čia la
bai daug, o darbo nėra, gal 
dėl to ir komunizmo eiliniai 
žmonės čia laukia. Pats pra
gyvenimas yra tur būt pats 
pigiausias iš visos Euro
pos, tik turėk nors truputį 
pinigų. Labai nustebau čia 
pamatęs ištisas alėjas, ku
riose vienas prie kito yra

(Nukelta į 7 psl.)
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CHICAGOS LIETUVIU 
GYVENIMAS
ATIDARYTA DAILININ

KŲ KASIULIŲ MENO 
DARBŲ PARODA

Paryžiečių dailininkų Vy
tauto ir Bronės (Bonitos) 
Kasiulių paroda atidaryta 
š. m. rugpiūčio 27 d. 7 vai. 
vak. Jaunimo Centro- Čiur
lionio Galerijoje.

Nežiūrint karštos ir tvan
kios dienos, meno mėgėjai 
dar prieš atidarymo laiką, 
pradėjo užpildyti erdvias 
Čiurlionio Galerijos sales. 
Atidarymo vakarą praėjo 
daugiau 300 meno mėgėjų 
ir pasidžiaugė paryžiečių 
dailininkų meno darbais. <

ANTANAS JUODVALKIS

Atidarymo žodį rengėjų 
vardu pasakė Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos skyr. 
pirmininkė, chemijos moks
lų daktarė Živilė Modestie- 
nė. Pasveikino čia pat esan
tį dailininką Vytautą Kasiu
lį ir gausiai atsilankiusius 
svečius, pasidžiaugė išsta
tytais dailininkų kūriniais 
ir pakvietė dailininką Adol
fą Valešką pristatyti pačius 
dailininkus ir jų kūrybą.

Dail. Adolfas Valeška 
savo žodyje išryškino dail. 
Kasiulių kūrybą. Chicagos 
lietuviškai visuomenei dail. 
Vytautas Kasiulis yra gerai

Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio pirmininkė dr. Živilė Modestienė (dešinėje) ati
daro Vytauto ir Bronės Kasiulių kūrinių parodą, rugp. 27 d. Chicagoje, Jaunimo Centro Čiurlionio 
galerijoje. Nuotraukoje centre dail. Vytautas Kasiulis ir dail. Adolfas Valeška, apibūdina Ka
siulio kūrybą. V. A. Račkausko nuotr.

Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio iždininkas Antanas 
Juodvalkis priima aukas Vytauto ir Bronės Kasiulių kūrinių 
parodos atidaryme. V. A. Račkausko nuotr.

pažįstamas, nes ši jo meno 
kūrinių paroda yra trečioji. 
Vytauto žmona Bronė (Bo- 
nitė) Kasiulienė šioje paro
doje yra debiutantė ir vi
suomenei pasirodo pirmą 
kartą, kaip savita dailinin
kė. Abu dailininkai yra nu
sistovėję ir neieško naujų 
kelių, bet tai nereiškia, kad 
jų kūryba yra sustingusi. 
Jų kiekvienas kūrinys yra 
naujas ir šviežias.

Dail. Vytautas Kasiulis 
dėkojo rengėjams ir visuo
menei už dėmesį jo ir Bro
nės (Bonitos) kūrinių pa
rodai. Pastebėjo, kad Boni- 
tės vardas atsirado iš Bro- 
nytės, iškritus raidei ”r”.

Abu menininkai išstatė 
parodoje po 30 savo kūry
bos darbų. Vytauto kūrybo
je vyrauja tautinės ir reli
ginės temos, dominuoja mė
lyna ir žalia su oranžiniu 
atspindžiu spalvos. Kiek
vienas paveikslas turi ne 
tik spalvų derinį ir žaismą, 
bet taip pat vaizdą ir idėją. 
Kiekvieną paveikslą norė
tųsi turėti savo namuose ir 
jais gėrėtis.

Bonitės paveikslai turi 
visai skirtingas temas ir 
jos darbai yra lengvesni. 
Dominuoja įvairiaspalvės 
gėlės, yra paryžietiškų vaiz
dų ir veidų.

Paroda lankytojai yra su-

Estradinės muzikos dainininkė Violeta Rakauskaitė.

jų meno darbais. Keliolika 
jau įsigijo savo nuosavy
bėn.

Parodos lankytojai išvar
ginti neįprasto karščio, nu
sileisdavo į kavinę, kur jų 
laukė vėsesnis oras ir ka
vutė su skanėstais.

Parodą globoja Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pa-

Valentina Mažeikienė.
šią žinutę spausdinant, 

Kasiulių paroda jau bus už
daryta ir apie jos pasise
kimą ir paliktus įspūdžius 

'parašysiu vėliau.
★

Jaunimo Centro vadovy
bė š. m. rugsėjo 12 d. (sek
madienį), 4 vai. p. p. didžio-

Juozas Jurevičius žavisi Bronės Kasiulienės kūryba.
V. A. Račkausko nuotr.

sižavėję ir kai kurie pakar
totinai sugrįžta pasigrožėti

dalinys, o svečią dail. Vy
tautą Kasiulį — filisterė

bekeliaujant...
(Atkelta iš 6 psl.) 

knygų kioskai. Nors ir ne
turtingi portugalai čia atei
na tūkstančiais vakarais, 
renkasi, skaito ir labai daug 
perka gerų pasaulinio mas
to rašytojų knygų. Pasiro
do, jie tik prieš kelis metus, 
mirus juos ilgą laiką val
džiusiam diktatoriui, atga
vo pilną laisvę, kurią dabar 
ir išnaudoja kiek tik gali 
įsigyjant knygas kurių ank
sčiau Portugalijoje nebuvo 
galima turėti. Lisabona, 
nors ir nešvari, yra verta 
pamatyti. Gi jų ”Caldo ver- 
de” sriuba reikia būtinai 
turistui paragauti. Dalis svečių Vytauto ir Bronės Kasiulių kūrinių parodos atidaryme. t V. A. Račkausko nuotr.

joje salėje, rengia estradi
nės muzikos koncertą, kurį 
išpildys dainininkė Violeta 
Rakauskaitė. Dainininkė 
praėjusių metų rudenį atvy
ko iš ok. Lietuvos ir šiuo 
metu gyvena Vakarų Vo
kietijoje.

★
Tą pačią dieną, rugsėjo 

12 d., 2 vai. p. p. Jaunimo 
Centro kavinėje, įvyks nau
jos knygos — ”Palikę tėviš
kės namus” — sutiktuvės. 
Apie šią knygą-albumą kal
bės rašytoja B. Pūkelevičiū- 
tė, dr. J. Puzinas ir kt.

Visi kviečiami šiuose ren
giniuose dalyvauti.

DIE MAKERS
Mušt be able to read blue printa 

ALSO
ALL AROUND MACHINE HANDS 

CBY TOOL & DIE 
42056 MICHIGAN 

WAYNE. MICH. 48184
i 313-397-1050
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■ laiškai Dirvai
DAR DAUGIAU DĖL 
ŽYGIO IR LAISVES 

ŽIBURIO

Neperseniausiai Dirvoje 
tilpo Antano Diržio ilgas 
straipsnis pilnas panegyrb- 
kos New Yorko Laisvės ži
buriui ir jos vedėjui Romui 
Keziui. Gal tokia panegyri- 
ka tinka tokiam žymiam 
Lietuvos teisininkui kaip 
Antanui Diržiui, kuris turi 
ginti savo klijentus.

Tai viena medalio pusė. 
Kai liepos mėn. 22 d. laidoj 
tilpo V. P. straipsnis su ant
rąja medalio puse (V. P. 
žodžiai), šis antrojo meda
lio pusės reiškėjas ar nebus 
iždininkas to žygio į kurio 
rankas suplaukė tiek daug 
pinigo ir jis pats nepajuto 
kaip tos sumos ištirpo, kaip 
dūmeliai.

Prie šios medalio antros 
pusės esu raginamas prisi
dėti ir atsiliepti j nemalo
nius faktus, kurių galima 
buvo lengvai išvengti ir 
mum nebūtų buvę to kartė
lio visam gyvenimui. Ir vi
suomenei būtų buvę naudos 
dar daugeliui metų.

Pasirodžius spaudoje Ro
mo Kezio priminimui, kad 
jau sukako 10 metų nuo 
Lapkričio 13-tos dienos žy
gio j Jungtines Tautas 

. daug kas šį žygį prisi
mena, daug kas jame daly
vavo.” Negalėjau susilaiky
ti neparašęs Vienybės re
dakcijai laiško, o kad tikrai, 
kas jau gerai prisimena ir 
prisimins ilgai šį žygj, tai 
K. Matuzas.

Mes nepalankiose sąlygo
se prie blogo oro ir tamsos 
filmavom žygj pagal pasira
šytą sutartj su R. Keziu. 
Daug valandų buvo jdėta 
filmui pagaminti: papildo
mų filmavimų, montavimo, 
redagavimo, pilno paruoši
mo rodymui.

Patiekta sąskaita $600 už 
filmo paruošimo darbą buvo 
griežtai atsisakyta sumokėk

DIRVA
6116 St. Clalr At*. 
Cleveland. Ohio 44103 

Ir akanba lietuviškos dainos.

Puiyne, prie etero Įalkūruel LSS Atlanto Rajono “Laisvės 

Varpo* Stovykla sveikina jua. Čia gyvuoja ekautlika dvasia

ti, nors pinigo buvo likę dar 
nemažai. Lietuvių visuome
nė buvo labai dosni: 60,000 
dolerių sukelta, kas beveik 
stebuklas! Apmokėtos išlai
dos dar paliko $16,000, bet 
ir šie visi ištirpo. Tik 1261 
doleris buvo atiduoti Bend
ruomenei.

(JAV L. B-nės centro val
dybos vicepirm. Algiman
tas S. Gečys, gavęs šią su
mą, per spaudą susijaudinęs 
dėkojo už "stambią” finan
sinę paramą, kada Bendruo
menė turėjo gauti mažiau
siai dešimtį kartų daugiau, 
tikriau 16 kartų tiek).

Už filmo premjierinj ro
dymą Maspetho parapijos 
salėje kur buvo du seansai 
ir buvo prijungta nepriklau
somos Lietuvos vaizdų fil
mas, t. p. nebuvo sumokėta 
pusės sutartų pajamų. R. 
Kezys tik po 2 savaičių pa
ragintas, atsiuntė 67 dol., 
sau pasilikdamas 201 dol. 
Tuos 677 dol. nepriėmėm ir 
pasiuntėm atgal.

Kreipėmės prie prel. J. 
Balkūno ir B-nės pirm. pik. 
Šlepečio pagalbos. Prašyta 
pagalba nedavė jokių rezul
tatų.

Tai pirmas toks kartus 
atsitikimas mūsų plačioj 
darbuotėje, kada turėjom 
tiek daug santykių su įvai
riom organizacijom, parapi
jom ir privačiais asmenim 
per arti 40 metų! Ir Lapkri
čio 13 d. žygis į Jungtines 
Tautas, nors senai paga
mintas, bet be mūsų pagal
bos visiškai neišnaudotas. 
(R. Kezys buvo patiekęs su
tartį filmui eksploatuoti. Iš 
pajamų 25% mums rodant 
filmus, mums pridėjus dar 
kitą tiek Lietuvos vaizdų, 
mūsų išlaidoms kelionės, 
apsikrovus bagažu ir liežuvį 
iškišus lakstant. 75% sau 
iš pajamų — sėdint vietoj). 
Per 10 metų žygininkai bū
tų žygiavę ir visuomenė 
kartu plačiai po Ameriką,

LAISVĖS
3*
VARPO

ATLANTO RAJONO
STOVYKLA

1976 RugplilSlo 15-22 d.

Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos V-tosios tautinių šokių šventės 
šokėjų grupė. Viduryje sėdi mokyklos direktorius Julius Širka ir tautinių šokių mokyt. Irena 
Smieliauskienė. 1976-77 mokslo metus mokykla pradeda š. m. rugsėjo mėn. 11 d. Francis M. 
McKay valstybinės mokyklos patalpose, 6901 So. Fairfield Avė., Chicago, III. nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. p. p. mokinių registracija. J. Tamulaičio nuotr.

Kanadą, Australiją. Mes 
buvom nemažesni entuzias
tai, nes įtraukėm ir savo 
jaunimą, dar prieš tai Wa- 
shingtonan ir po to lapkri
čio 13 d. Atėjom dar su pa
siūlymu pagelbėti — nema
žai pagelbėti. Mūsų filmuo
se buvo Laisvės Varpo au
tentiški garsai, 1941-1914 
metų įvykių garsai. Puiki 
medžiaga Laisvės žiburio 
radijui!

Laisvės žiburio radijo 
programa yra gera ir įdomi. 
Nieko negalima prikišti ar 
kritikuoti. Labai gaila, kad 
tenka pulti jo vedėją už ne
apgalvotai padarytą skriau
dą, kurios negalima užmirš
ti.

G. Matuzas 
Richmond Hill, N. Y.

OLIMPINIAI ŽIEDAI IR 
STATISTIKA

Plačios apimties Montre- 
alio olimpiados aprašymuo
se, A. Laukaitis prasilenkė 
su kai kuriais aiškinimais 
ir istorijos statistiniais duo
menimis. Ryškesniuosius 
atitaisome.

Penki olimpiniai žiedai, 
bet ne ratai, kaip autorius 
juos vadina (mėlynos, gel
tonos, juodos, žalios ir rau
donos spalvų) vaizduoja ne 
5 kontinentus, bet 5 pagrin
dines spalvas, kurias ran
dame kiekvienos tautos vė
liavose. Toks tikslas ir idė
ja buvo olimpiadų atgaivin
tojo Pierre de Coubertino, 
taip įsakmiai aiškina ir 
Tarpt. Olimpinis K-tas.

Kaip gi galima pristatyti 
Kubos bėgiką A. Juantore- 
na visai nežinomu, kai prieš 
olimpiadą jis užėmė tokią 
bėgimų vietą: 400 m. — 
44,70 I-sis pasauly, 800 m. 
— 1:44,9 II ju pasauly.

Tokio pajėgumo sporti
ninko šiose rungtyse lengv. 
atletikos amžiuje dar nebu
vo, taigi ir pagrįsti spėlio
jimai dėl jo laimėjimo(ų) 
vienoje ar abiejose distan
cijose, buvo daugumos ži
novų visai realūs.

Mūsų garsusis bronzos 
medalio laimėtojas plauki
me (100 mtr. krūtine) A. 
Juozaitis nepastatė — nepa
gerino naują olimpinį rėk. 

nei užplaukime, nei kitose 
spėjimo rungtyse, kaip A. 
Laukaitis tvirtina.

A. Juozaičio visų plauki
mų vieta ir rezultatai taip 
sužymėti: Užplaukime — 
atranka pusiaubaigmei, A. 
J. atplaukia III-j u — 
1:04,78 min. Pusiaubaigmė- 
je — dalyviams į baigmę 
įrikiuoti — 7-ju — 1:04,76 
min. ir baigmėje III-jų 
1:04,23 min.

Tiesa, kad jo visos trys 
pasekmės yra geresnės ne
gu 1972 m. Miunchene at
siektas olimp. rekordas, 
kartu ir pasaulinis — 
1:04,94 min. japono Nobu- 
taka Taguchi, bet pirm jo 
— J. dar buvo kiti plauki
kai jo užplaukimuose, su 
pasauliniais rekord., tad ta 
garbė mūsiškiui, deja, dar 
šį kartą neteko.

Ar galima pristatyti lie
tuvį Juozą Ūdrą (Montrea- 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ly fechtavimo teisėjas iš 
Sov. S-gos), kaip buvusį ži
nomą fechtuotoją Europo
je ir pasauly, kada jo spor
tinis iškilumas Lietuvos sp. 
spaudoje taip sužymėtas: 

1952 m. Helsinkio ir 1956 
m. Melbourno olimpiadų da
lyvis ir po parengiamųjų 
varžybų, Melbourne po aŠ- 
tuntbaigmės, iškrito. Kur 
gi ta klasė ir laimėjimai, 
kurie jį įrikiuoja į pasaulio 
žinomus?! Br. Keturakis

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DEVLIEG/OPERATORS 
Experienced on nunierical controlled 
machines. Mušt be able to sėt up for 
įst & 2nd shifts. Steady work. Liberal 
policies & fringe benefits, and uni> 
forma.

NON-FERROUS 
21721 Tungsten Rd. 

Cleveland, Ohio 
216-531-3585

(34-43)
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Aurelija Balašaitiene

Lietuviai golfminkai 'Įlankos slėnyje’
Golfo žaidimas, taip pla

čiai paplitęs Amerikoje ir 
ypatingai Anglijoje, Lietu
voje nebuvo žaidžiamas. Tu
rimomis žiniomis ir dabarti
nėje Sovietų Sąjungoje te- 
esąs vienintelis golfo laukas 
Maskvoje, kuriuo naudojasi 
užsienio diplomatai. Įdomi 
ir sena golfo istorija, išve
dama net iš senųjų Romos 
legijonų laikų, kai romėnai 
sugalvoję žaidimą, kuriame 
buvo naudojamas plunksno
mis iškimštas sviedinukas, 
kurį reikėjo per lauką va
dinamą ”Paganica” išmuš
ti lazda kuo toliausiai. Grei
čiausia, kad tą žaidimą, už
kariaudami Europą, Romos 
legijonieriai išnešiojo po vi
sus kraštus. Įvairiuose Eu
ropos kraštuose atsirado- 
panašaus principo žaidimai 
— lazda ir sviedinys, kurį 
reikia išmušti per lauką. 
Prancūzijoje jau labai se
niai buvo žinomas ”jeu de 
mail”. Anglijoje "Cambu- 
ca”, Olandijoje ”Het Kol- 
ven”, iš kur ir atkeliavo 
golfo žaidimo plačiai žino
mi terminai ir net pats gol
fo pavadinimas nuo olandiš
ko žodžio ”kolf”, reiškian
čio lazdą. ”Kambukas”’ An
glijoje buvo pasidaręs toks 

Turnyro rengimo komitetas: dr. R. Čerškus, A. Čerškienė, 
K. Saudargas ir R. Kezenius. A. Balašaitienės nuotr.

Banketo programos atlikėjai: M. Petrulienė, dr. O. Nakas, 
A. Balašaitiene, J. Talandis.

populiarus, kad buvo rasta 
reikalo 1363 metais įstaty
mais uždrausti jo žaidimą, 
nes vyrai turį sportuoti su 
savaisiais ginklais: strėlė
mis, lankais ir pan. Škotijo
je XV amžiaus pradžioje 
tuometinis Škotijos kara
lius James II, parlamento 
remiamas, net tris kartus 
iš eilės golfo žaidimą už
draudė, nes tas žaidimas 
"atitraukiąs karius ir vy
rus nuo taip valstybei svar
bių pratybų su gynybai rei
kalingais ginklais”. Vėliau 
po šimto metų karalius 
James IV jau pats tapo aist
ringu golfo žaidėju, o para
ko atsiradimas išsprendė ir 
mankštos su ginklais pro
blemą.

Modernus golfo žaidimas, 
prabangus, reikalaujantis 
specialiai paruošto žemės 
ploto su kliūtimis, smėlio 
spąstais, vandens tvenki
niais, reikalau j anties taip 
pat brangių įrankių — spe
cialių lazdų ir sviedinukų, 
įrankiams gabenti maišų, ir 
t.t., patraukė į save pasitu
rinčiųjų mases vakarų pa
saulyje. žaidimas po grynu 
dangumi, tyrame ore, gra
žios gamtos aplinkoje yra 
ypatingai patrauklus mies-

Golfo pirmenybių laimėtojai. Pirmoj eilėj iš kairės: L. Grumulaitienė, P. Stauskas, S. 
Pasadeckis, M. Petrošius, K. Bacevičius, A. Kavaliauskas. Antroje eilėje: L. Grumulaitis, W. 
Sergautis, A. Sergautis, D. P. Kai, K. Saudargas, A. Simanavičius, A. Simonkevičius, T. Jaru- 
laitis. Nuotraukoje nėra A. Nagevičiaus ir J. Račilos. A. Balašaitienės nuotr.

to skubėjime ir triukšme 
paskendusiam "egzekuty- 
vui”. Golfas reikalauja vi
siškos protinės ir fizinės 
koordinacijos, kas teigiamai 
veikia į nuotaiką ir nervų 
sistemą.

Nenuostabu, kad ir lietu-: 
yiąi pamėgo šį aristokratiš
ką sportą, ir jau kuris lak 
kas, kaip lietuviai golfo mė
gėjai, kad ir kiek palaidai 
susiorganizavę, ne tik pa
vieniai golfuoja, bet sudaro 
komandas, praveda vieti
nius ir platesnio masto tur
nyrus, į kuriuos suvažiuoja 
lietuviai — golfo entuzias
tai iš įvairių šiaurinės Ame
rikos vietų.

Šiais metais šiaurės Ame
rikos Lietuvių Golfo pirme
nybės įvyko rugpiūčio 21-22 
dienomis plačiai žinomame 
prabangiame Bay Valley 
Golfo Klube netoli Bay Ci
ty, Michigan. šį kartą rung
tynės buvo suorganizuotos 
Detroito Sporto Klubo "Ko
vas” iniciatyva, kurio gol
fo sekcijos valdybą sudaro 
K. Saudargas, V. Petrulis, 
V. Mitkus, A. Velavičius ir 
R. Kezenius. Pačių pirme
nybių rengimu rūpinosi spe
cialus komitetas, su dary
tas iš R. Kezeniaus, K. Sau
dargo, Aldonos čerškienės 
ir dr. R. čerškaus. Progra
moje buvo numatyta tarp
miestinių komandinių tau
rių perdavimas, įvairių gru
pių trijų pirmųjų vietų lai
mėtojų, ilgiausio sviedinio 
laimėtojo ir arčiausiai prie 
vėliavėlės primušusio apdo
vanojimai. Senas, orus ir 
gana ištaigingas viešbutis, 
apsuptas golfo laukais 
ir vasarnamiais, priglaudė 
virš pusantro šimto lietuvių 
žaidėjų ir stebėtojų iš Chi
cagos, Detroito, Clevelando, 
Rochesterio ir Toronto. Ak
tyvių žaidėjų įvairiose kla
sėse užsiregistravo virš 
šimto. Didžiausias skaičius 
atvyko iš Kanados — net 
virš 30 žaidėjų. Dalyvavo 
gan gražus būrelis moterų 
ir jaunimo.

Registracijos metu buvo 
įdomu stebėti golfo žaidimų 
suvienytus įvairių profesi
jų ir įvairaus amžiaus as-

A. Čerškienė ir R. Kezenius prie registracijos stalo.

menis, kurie, skambant le
dui stiklinėlėse, dalinosi sa
vo patyrimais, analizavo 
mažai kam tepažįstamo gol
fo kurso blogąsias ir gerą
sias ypatybes, ir, kas svar
biausia, sujungti sportiškai 
lietuviška nuotaika, šiltai ir 
artimai bendravo, atnaujin
dami senas pažintis ir drau
gystes.

Sekantį rytą, prie tvar
kingai šalia klubo patalpų 
sutvarkyto žaidimų eilės 
stalo, sėdėjo pakaitomis ko
misijos nariai, su profesio
nalo pagalba išleisdami "Į 
kovą” pasiruošusias žaidėjų 
keturiukes. Buvo keičiamasi 
linkėjimais, šūkavimais, ta
čiau daugumoje visi buvo 
susikaupę, kaip ir pridera 
tikram golfo žaidėjui, ku
riam rūpi jo sviedinuko li
kimas ir mušimų skaičius. 
Tai ne tik sportiško presti
žo, bet ir asmeniško pasi
tenkinimo klausimas. Cleve- 
landą atstovavo devyni žai
dėjai: Edis Bliumentalis, 
Algis Nagevičius, Pijus 
Nasvytis, B. Paulionis, Ro
mas Pliodžinskas,Jonas Ra- 
čila, Raimundas Račila, 
Vincas Vaičaitis ir Marceli
nas Žitkus.

Dideliam clevelandiečių 
džiaugsmui, Algis Nagevi
čius laimėjo pirmą vietą vy
rų C klasėje, o Jonas Račila 
— trečią vietą senjorų kla
sėje, abu gavę įgraviruotas 
trofėjas.

Pirmosios žaidynių die
nos pabaigoje, šeštadienio

R. Pliodžinskio nuotr. 

vakare, tiek žaidėjai, tiek 
stebėtojai sugūžėjo į vieną 
iš viešbučio salių, kurioje 
įvyko "koktailių” valandėlė 
ir banketas. Banketui vado
vavo Marytė Petrulienė iš 
Detroito, kurios vyras yra 
didelis golfo entuziastas. 
Programoje trumpu žodžiu 
žaidėjus ir svečius pasvei
kino rengėjų pirmininkas 
K. Saudargas iš Detroito, 
dr. Osvaldas Nakas iš Chi
cagos ir linksmu žodžiu pra
juokino visus Jonas Talan
dis, Chicagos golfo entu
ziastas. Pijus Nasvytis, per
eitų metų galfo pirmenybių 
organizatorius, sveikino cle
velandiečių vardu. A. Bala- 
šaltienė skaitė turnyro nuo
taikų kupletus.

Po banketo buvo dainuo
jamos lietuviškos dainos ir 
užsigardžiuojama Detroito 
ponių pagamintais tortais.

Sekančią dieną turnyras 
tęsėsi toliau. Buvo matomas 
susirūpinimas ir įtampa, 
nes kurso būta nelengvo su 
daugybe kliūčių ir daugiau 
vandens tvenkinių, negu vi
same Michigane ežerų. Vie
nas malonus incidentas ne
smagiai nuteikė dalyvius, 
nes mūsų jaunučių koman
da buvo pašalinta iš golfo 
lauko be teisės sugrįžti ir 
tęsti pirmenybes už neleis
tiną ir neorų elgesį. Buvo 
bandyta kaltinti rengėjus, 
kad išleido jaunuolius be 
vyresniųjų, tąčiau, iš šalies 
žiūrint, kaltė yra juose pa- 

(Nukelta į 10 psl.)
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čiuose, kad, nežiūrint pa
kartotinų profesionalo įspė
jimų, jie vistik dar nebuvo 
pakankamai subrendę, kad 
galėtų pajusti paties žaidi
mo rimtį ir aplinkos orumą.

Sekmadienio pavakary, 
sugrįžus paskutiniesiems 
žaidėjams, buvo ir vėl sve
tainėje dalinamasi įspū
džiais, bendraujama ir atsi
sveikinama. Dr. R. čerškus 
su savo pagalbininke Aldo
na čerškiene ir kitais komi
teto nariais dalino dovanas 
ir trofėjas. Nutilus golfo 
vežimėlių dūzgimui, skam
bėjo sveikinimo šūkiai, ai
dėjo plojimai. Nuotaika bu
vo pakili ir draugiška. Di
džiausi plojimai teko Mark 
Petrošiui iš Chicagos, lai
mėjusiam pirmąją A klasės 
vietą pu profesionalui de
rančiu taškų skaičiumi — 
149 per dvi dienas (75 ir 
774). Jis taip pat buvo ap
dovanotas už "ilgiausią 
sviedinį” — 255 jardus, o 
M. Kai iš Chicagos už svie
dinuko primušimą arčiau
siai vėliavėlės — 17 inčų. 
kad būtų suruošiami bent 
du pradžios ir vidurio sezo
no turnyrai, ir tik sezono 
gale didysis tarpmiestinis 
turnyras. Spėjama, kad 
ateinančiais metais mūsų 
golfininkai susiburs Chica* 
goję. Tuo tarpu clevelandiš- 
kiams reikia palinkėti .ge
ros treniruotės ir geresnio 
organizuotumo, kad sekan
čiais metais tarpmiestinė 
komandos taurė taptų Cle
velando golfininkų pasidi-

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA MALONIAI KVIEČIA 

VISUOMENĘ DALYVAUTI
• •

0. L. G. D-jos 20-tos kultūrinės premijos įteikimo ir 
jaunimo susipažinimo baliuje

L
 CLEVELANDO 

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Lietuvių Namuose, 877 E. 185 St.,Clevelande

Š.m. spalio 2 d., šeštadienį. Baliaus pradžia 7 v.v.
šokiams gros R. STRIMAIČIO orkestras.Programą išpildo "NERIJA”.

Įėjimas porai $25.00; studijuojančiam jaunimui užsiregistravusiam iki 
rugsėjo 20-tos dienos, įėjimas veltui. Neužsiregistravusieji šokiuose galės da
lyvauti, bet vakarienės negaus.

Atsakymus apie dalyvavimą prašome siųsti dr. Dainiui Degėsiui, 18009
Lake Shore Blvd., Apt. 201, Cleveland, Ohio 44119, arba skambinti telefonu — 
486-6889 iki š. m. rugsėjo 20 dienos

VALDYBA

WANTED
"SEVk'iNG MACHINE (POWER) oper- 
atois with experience. Manufacturcr 
of tarpaulins. Steady work & fringe 
benefits.

Apply in person 9 to 2
JOHN JOHNSON CO.

1481 14th St.
Detroit, Mich.

(26-37)

džiavimu ir jų sugebėjimų 
įrodymu.

Tarpmiestinėse komandų 
rungtynėse geriausiai pasi
rodė Toronto golfininkai, 
paėmę pirmą vietą ir tuo 
pačiu tarptiestinę perei
namąją taurę. Antrą vietą 
laimėjo Chicaga, o trečią — 
Detroitas. Gaila, kad Cleve
lando golfininkų buvo gan 
mažas skaičius ir jie nebu
vo pakankamai organizuoti 
bei informuoti. Girdėjosi 
pageidavimai, kad vietovė
se turėtų būti stipresnis 
golfininkų organizavimas,

Mature lady with cooking ex- 
perience for attractive west coun- 
ly religious lnbtitution. This job 
requires food preparation, cook
ing for various size groupa, re- 
viewing menus and deformining 
food quantitios. A pleasant, large 
well equipped kitehen erea. White 
uniform reųuired. For appoinlment 
call (314) 965-6100 after 8:30 a. 
m. Monday thru Friday. (35-36)

MAINTENANCE 
TECHNICIAN

Minimum 2 years experience 
maintaining electrical mechani- 
cal systems and instrumentation. 
Experience in thermal-vac or 
environmental chambers, instru- 
ment calibration and repair des- 
irable.

Mušt be capable of working in- 
dependently in a manufacturing 
environment.

Excellent opportunity and full 
benefits with a highly successful 
growth company.

MAINTENANCE 
SUPERVISOR

ANDERSON HICKEY HAS IMMEDI- 
ATE OPENING for a maintenance 
supervisor. We are a feheel-metal ma- 
nufacturer of office furniture.
Our operations include presses, 
brakes, shears & automatic presses; 
440 resistance vvelding with electro- 
nic control. Panels; hand spray gun<i 
for painting; & air powered hand 
tools for assembly.
If you are familiar with repair and 
maintenance of these kinds of equip- 
ment & have had 2-5 years experi- 
ence supervising maintenance em- 
ployees. Please write or call colleca, 
during hours 8 a. m. to 12 noon and 
I p. m. to 4:30 p. m.. Monday thru 
Friday.

Phone (214) 657-5567
Personnel Department

Anderson Hiekey Division 
Delwood Furniture Co.

U. S. Industries Co.
P. O. BOX 241 

INDUSTR1AL PARK 
HENDERSON. TEXAS 75652

• RUGSĖJO 11 IR 12 D.D. 
Tautos šventės minėjimas — 
koncertas dalyvaujant solis
tams D. Stankaitytei, St Ba
rui, J. Vazneliui 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 {teikimas 
ir jaunimo susipažinimo balius 
Lietuvių Namuose.

• 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.

• SPALIO 30 D. Čiurlionio 
ansamblio tradicinis balius 
Lietuvių Namų salėje.

COME SEE THIS 
GIFTED LADY 

S1STER TEMPLE 
SP1R1TUAL READER & ADV1SOR 

1530 PRATT ST.
(Near W. Frarikford Avė.) 

PH1LA., PA. Call for appcintment 
215-535-9671

OPEN DAILY 9 A. M. TO II P. M. 
SUKDAYS 1NCLUDED

Contact in confidence:

An Equal Opportunity Employer 
(35-37)

C. GARBER — 301-730-7800

HITTMAN 
9190 Red Branch Road 

Columbia, Maryland 21045 

Equal Opportunity Employer

MACHINIST— 
MAINTENANCE
TO MAKE PARTS AND MAIN- 
TA1N AUTOM AT1C PRODUC- 
TION EQU1PMENT O. T. AVAIL- 
ABLE, DAY SHIFT ONLY. GOOD 
BENEFITS. PENSION. STEADY 
WORK, CLIFTON N. J. (201) 
772-3200. (55-39)

FACTORY WORK

FORD
WOODHAVEN 

STAMPING PLANT 
HAS IMMED1ATE OPENINGS

FOR QUAL1FIED 
JOURNEYMEN

DIEMAKERS

ELECTRICIANS

Moterys golfininkės L. Kekštienė, A. Vaitkienė, L. Izokai- 
tienė ir L. Gramulaitienė vyksta į golfo lauką...

R. Pliodžinskio nuotr.

MACHINE

REPAIRMEN

CLERK TYPIST
TYPING A MUŠT. GENERAL OF
FICE DUTIES. MAJOR PART OF 
JOB 1S PROCESSING AND TYP
ING ORDERS. 5 DAY WEEK 8:30 
TO 5. PERMANENT POS1TION 
V1C1NITY "1" ST. & ER1E AVĖ. 
PH1LA., PA. CALL 215-744-9500.

<35-39)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
ALL AROUND M1LL HANDS 

Experienced on HOR1ZONTAL & 
VERTICAL MILLS. Be able to-sėt up 
& operate, work from blue prints & 
close tolerance.
Air conditioned shop & all benefits. 

CENTURY TOOL CO.
32201 N. Avis Dr. 

Madison Heights, Mich. 48071 
E.O.E.

___________________________ (34-40) 
WANTED AT ONCE 

SLITTER OPERATORS 
Steady employment for qualified men. 
All fringe benefits.

Apply in Person 
ACCURATE STEEL PROCESSING CO.

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

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

WANTED

AUTO

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)

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)

DESIGNER 
MINOR LAY-OUT 

MEDIUM SIZE
AUTOMOTIVE PARTS 

MANUFACTURER 
HAS OPENINGS IN 

ENGINEERING DEPT. 
FOR DESIGNERS 

AND MINOR LAY-OUT 
WITH EXPERIENCE IN 

AUTO BODY HARDWARE. 
GOOD \VORKING CONDITIONS, 

FRINGE BENEFITS 
AND OVERTIME.

APPLY IN PERSON

FERRO Mfg.
1380 E. WOODBR1DGE 

DETROIT. MICHIGAN 48207

MASTER
MECHANICS

AND

BODY REPAIRMAN
We are looking for 3 top master 
mechanics and body repairman and 
are willing to pay top scale for them. 
Plenty of work & free parking. This 
is an ezcellent 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)

OVERTIME AND FRINGE BENEFITS
MAINTENANCE 

FOREMAN

MICHIGAN SCREW PRODUCTS 
6400 E. 11 MILE RD. 

CENTER LINE, MICHIGAN
An Equal Opportunity Employor

Working supervisor needed by 
75 empiovee oray Iron foundry 
on Texas GuTf Coast. Top pay 
for man who can '’Get it done* 
yyith S man maintenance crew.

SUP.
_ Box51» 
Beaumont. Texas 77706

IMMEDIATE OPENINGS FOR
IST CLASS SKILLED

ELECTRICIANS — Minimum 1-2 years solid statė and relay logic 
experience.
MECHANICS — Minimum 2 years experiance. Building-working on 
machines and knovvledge of hydraulic and air circuits.
MACHINISTS — 5 years experience as tool room inachinist. Lathe 
and milling machine work.

— EXCELLENT FRINGE BENEFITS — 

HERCULES, INC. 
1140 W. Grand Riyer 

Williamston, Mich. 48895 
An Equal Opportunity Employer

(34-36)
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Dr. Dainius ir dr. Roma (Jasinevičiūtė) Degėsiai

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ŠILUVOS MARIJOS 
ŠVENTĖ

Į Šv. Jurgio parapijos 
rengiamą Šiluvos Marijos 
metinę šventę rugsėjo 12 d. 
parapijos salėje maloniai 
sutiko atvykti vysk. V. 
Brizgys, kuris atnašaus šv. 
Mišias 10:30 vai. ryto ir da
lyvaus minėjime.

šis sekmadienis lietu
viams yra dviguba šventė: 
Tautos šventė ir Šiluvos 
Marijos šventė, todėl visi 
maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti pamaldose ir pa
čiame minėjime tuojau po 
šv. Mišių.

Organizacijos su vėliavo
mis renkasi 15 min. anks
čiau šv. Jurgio parapijos 
salėje, kad laiku dalyvautų 
iškilmingoje procesijoje, da
lyvaujant vysk. V. Brizgiui. 
Išpažintys klausomos prieš 
Sumą, dalyvaujant sve
čiams kunigams, šv. Mišių 
metu giedos parapijos cho
ras, pilname sąstate, vado
vaujamas Ryto Babicko.

(k)

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. Clevelande, The Euclid Medical 
Plaza, į savo vyro Dr. Dainiaus Degėsio dantų gydymo praktiką 
įsijungė Dr. Roma Jasinevičiūtė-Degėsienė.

Roma yra gerai pažįstama Clevelando lietuvių jaunimui. 
Ji yra vyriausia Juozo ir Felicijos Jasinevičių duktė. Nuo mažens 
mokėsi šeštadieninėje lietuviškoje mokykloje, dalyvavo Ateiti
ninkuose, šoko Grandinėlėje. Šiais metais gegužės 21 d. baigė 
Case Western Reserve School of Dentistry dantų gydytojos 
laipsniu ir išlaikiusi egzaminus gavo leidimą praktikuoti.

Jaunai dantų gydytojai linkime sėkmės!

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-

Skyriaus Valdyba

• Draudimas jums ir jūsų 
šeimai — namų, automobi
lių, apartamentų, įstaigų, 
prekybos, gyvybės ir svei
katos. Pilnam draudimo pa
tarnavimui kreipkitės pas 
Kęstutį Gaidžiūną, telef. 
943-1202.

REGISTERED 
NURSES

Expansion has created the need 
for additional RNs to work the 
afternoon and midnight shifts. 
Both full and part time shifts 
are available along with oppor- 
tunities in most areas including 
ICU-CCU.
WE OFFER:
• MODERN TECHNOLOGY AND 

EQUIPMENT
• AN EXPERIENCED AND PROG- 

GRESSIVE MEDICAL STAFF
• CONTINUING EDUCATIONAL 

OPPORTUNITIES
• EXCELLENT SALARY AND 

BENEFIT PROGRAMS

If challenge and opportunity are 
what you demand then ’HOLY 
CROSS” is the Hospital for you. 

For additional information 
please Call or Visit:

NURS1NG SERV1CES DEPARTMENT 

HOLY CROSS 
HOSPITAL 

4777 E. OUTER 1)R.
DETROIT, MICH. 48234 

313-369-9100
An Equal Opportunity Employer M/F 

(35-39)

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

INVESTAVIMUI
PASTATAS

Naujas apšildymui pečius 
(baras, kirpykla ir 3 butai). 
Pajamos $9000.00 metams. 
Taksai ir apšildymas apie 
$1650.00 East 185 gatvėje. 
Kaina $63,500. Savininkas 
priverstas išsikelti. Telef.: 
943-6768. (36-39)

NAUJAS GROŽIO 
SALIONAS

SILVER SHEARS BEAUTY 
SALON

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

Skaitykit DIRVA

WAREHOUSE HELP
Immediate opening ma- 

ture persona for paking 
light products. Good work- 
ing conditions, female pre- 
fered. Apply in person.

ARDELL, INC. 
23500 Mercantile Rd. 

Beachwood, Ohio 44122

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SK1LLED 

MACHINE REPAIRMEN
Northern Michigan rr.anufucturer re- 
quire» an individual with 5-8 fceare 
experience on multimatics, New Bri- 
tains and Acmę Gridley chuckers 
mušt know electrical mechanical and 
hydraulic systems on chuckink ma- 
chines. Located in a lown of 20,000 
on Lake Michigan. Complcte fringea 
including profit sharing. Write P. O. 
Box 754, Escanaba, Michigan 49829 
or call (906) 786-3997. (35-39)

Mokame aukščiausią nuošimtį 
už santaupų pažymėjimus

įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1,000
30 mėnesių

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531*2211.

įnešus $1,000
48 mėnesiam

įnešus $1,000
72 mėnesiam

išimtas 
nemokamas

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

DORCHESTER DRIVE
of Neff Rd., close 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 (36)

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

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.
M ARTINS ir GUNARS KAULINS Lalcewood, Ohio

Už įnašus mokame

• •

įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvienę dienq ir 

išmokamas du kartus metuose

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

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

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

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000. 
MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 

NAMŲ PIRKIMUI

, Open
Saturdays 

Closed 
Mondays

/upei ioc /Civilio/ [į
■and lcan association

MAIN OFFICE 
798 East 185th St.

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Road

(near Green)



DIRVA
• Marijona Bachunienė, 

gyv. Chicagoje, savo a. a. 
vyro Juozo Bachuno atmini
mą gerbdama, atsiuntė Dir
vai paremti 100 dol.

A. a. Juozas Bachunas, 
ALT S-gos garbės narys, 
buv. PLB pirmininkas ir 
Vilties draugijos pirminin
kas, kol gyvas buvo, mate
rialiai rėmė Dirvą ir daug 
sielojosi jos egzistencija. 
Nepamiršo Dirvos ir savo 
testamente.

Jo portretas, pakabintas 
Dirvos patalpose, primena 
lankytojams kaip buvus, 
pagrindinį Dirvos ramstį.

• 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.

UNIVERSITETINIS 
KURSAS APIE BALTŲ 

TAUTAS
Šį rudenį Kalifornijos 

universitete Los Angelėj 
ruošiamas skaityti kursas 
apie Baltų tautų gyvenamą 
kraštą, jų kalbą, kultūrą. 
Kursą organizuoja šio uni
versiteto profesorė dr. Ma
rija Gimbutienė. Paskaitos 
bus skaitomos vakarais,

kiekvieną ketvirtadienį nuo 
8 iki 9 vai. Kursą galės 
klausyti: 1) šio universite
to studentai, kurie sieks 
gauti kurso išklausymą 2 
mokslo kreditus, 2) studen
tai, kurie šį kursą klausys 
šiaip dėl praplėtimo mokslo 
žinių, 3) paskaitas galės 
lankyti ir pašaliečiai, kurie 
įdomaujasi Pabaltijo kraš- , 
tais ir jų tūkstantamete 
kultūra.

Paskaitos bus pradėtos ir 
skaitomos šia tvarka:

Spalio 7 d. prof. Marijos 
Gimbutienės inauguracinė 
paskaita — Baltai indo-eu
ropiečių tautų tarpe.

Spalio 14 d. prof. M. Gim
butienė — Baltų proistorė.

Spalio 21 d. prof. Jonas 
Kuprionis — Baltų gyvena
mieji kraštai ir jų gamta.

Spalio 28 d. prof. Vladas 
Juodeika — Tautybių san
tykiai baltų kraštuose ir vi
st? j e Sovietų Sąjungoje.

Lapkričio 4 d. prof. Julės 
Levin — Įvadas į baltų kal
botyrą.

Lapkričio 11 d. prof. Me- 
yer — Baltai ir slavai.

Lapkričio 18 d. prof. M. 
Gimbutienė — Baltų mito
logija.

Gruodžio 2 d. prof. Rim
vydas Šilbajoris — Lietu
vių literatūra.

Gruodžio 9 d. poetas Pra
nas Visvydas — Lietuvių 
poezija, poetas Stumbrs — 
Latvių poezija.

Taip pat Los Angelėj jau 
antrus metus yra tęsiamos 
radijo transliacijos vad. 
”Baltic Heritage”, kiekvie
ną trečiadienį nuo 8 iki 8:30 
v. v. KCRW (National Pub- 
lic Radio) FM banga 89.9. 
Tuo būdu aukščiau minėtas 
universitetinis kursas bus 
dar vienas žingsnis supažin
dinti amerikiečius su Lietu
va ir bendrai Pabaltiju.

(jk)

PABALTIEČIŲ 
PLAUKYMO 

PIRMENYBĖS
š. A. pabaltiečių plauky

mo pirmenybės įvyks š. m. 
rugsėjo 18 d., Pape Recrea- 
tion Center, 953 Gerrard St.
E. Toronto, Ont. Pradžia 5 
vai. Registracija nuo 4 vai.

Programa apima šias kla
ses: vyrų ir moterų (virš 
14 m.), prieauglio B (13-14 
m.), prieauglio C (11-12 m.) 
ir prieauglio D (žemiau 11 
m.). Prieauglio klasės yra 
berniukams ir mergaitėms.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių, latvių ir es
tų plaukikams.

Varžybas rengia estai.
Smulkios informacijos iš

siuntinėtos visiems sporto 
klubams. Pavieniams plau
kikams informacijas galima 
gauti pas ŠALFAS S-gos 
plaukymo vadovą Arvydą 
Barzduką, 3322 Hartwell 

»6t., Falls Church, Va. 22042 
Telef. (703) 560-1410, arba 
tiesiai pas rengėjus: Mrs.
M. Kreem, 618 Davenport 
Rd. Toronto, Ont. M5R 1K9. 
Telef. <416) 924-6028. Užsi
registruoti pakanka atvy
kus į varžybas.

Detroito Kultūros Klubo nariams FELIKSUI 
MOTUZUI, dukrai MIRGAI ir žentui LEONAR
DUI, dukraitei ELEONORAI su vyru ALAN, mi
rus žmonai, motinai ir močiutei

A. A.
VERAI MOTUZIENEI, 

nuoširdžiausia užuojauta

Detroito Kultūros Klubas

Brangiai Motinai
A. A.

ELENAI V AIN A VICIENEI 
mirus, jos dukterį REGINĄ SNARSKIENĘ, žentą 
BRONIŲ SNARSKĮ ir visus jų šeimos narius šir
dingai skausmo valandoje užjaučiame

Juoze ir Jonas Daugėlai
Florida

Mielam prieteliui

A. A.
ZIGMUI PECKUI

mirus, žmoną MARIJĄ, sūnų dr. ŠARŪNĄ su 
šeima ir gimines, giliai užjaučiame ir kartu liū
dime

Olesė ir Juozas Juozaičiai 
Florida

HELSINKIO SUSITARIMAI IR
JU PADARINIAI

Korp! Neo-Lithuania New Yorke Š. m. rugsėjo 
11 d., šeštadienį, 7 vai. p. p. Kultūros židinyje, 391 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y., rengia simpoziumą 
Helsinkio susitarimų padariniams įvertinti.

Simpoziumui vadovaus prof. dr. Bronius Ne- 
mickas. Jame dalyvaus iškilūs mūsų visuomenės, 
spaudos ir politikos veikėjai: Algimantas Gurcckas 
iš Washingtono, Vytautas Meškauskas žurnalistas 
iš Chicagos ir Vytautas Vaitiekūnas iš New Jersey.

Neolituanai maloniai prašo visuomenę gausiai 
atsilankyti. Po simpoziumo atgaiva.

Korp! Neo-Lithuania New Yorke

PASISAKĖ UŽ TAUTINIO DARBO 

PASIDALINIMO PRINCIPĄ
Lietuvos Valstiečių Liau

dininkų S-gos suvažiavime 
š. m. liepos 4 d. Lockporot, 
III., buvo priimta rezoliu
cija, kurioj sakoma:

"Suvažiavimas, apžvelgęs 
lietuvių veiklą už Lietuvos 
ribų, pareiškia, kad jis ly
giai vertina abi tos veiklos 
sritis; visuomeniniai — 
politinę ir kultūrinę. Pa
neigti kurią nors iš jų kitos 
sąskaiton būtų neprasmin
gas ir lietuvių tautos lais
vės siekimui nenaudingas 
dalykas. Turime jas abi 
remti.

Liaudininkai taip pat pa
sisako už tautinio darbo pa
sidalinimo principą. Dar 
prieš keletą metų atrodė, 
kad čia esame tinkamai su
siorganizavę į 4 pagrindi
nes lietuviškas organizaci
jas: Vliką, Altą, Balfą ir 
Bendruomenę. Ne vienas 
svetimtautis gėrėjosi tokiu 

lietuvių susiorganizavimu ir 
tokį tautinio darbo pasidali
nimą laiką net sau pavyz
džiu. Deja, įvairioms jė
goms veikiant, prieš kurį 
laiką atsirado mūsų gyve
nime, ypač JAV lietuvių 
bendruomenėj, negerovių. 
Pasisakome už pastangas 
vėl sukurti lietuvių tarpe 
vienybę.

Vlikas turi išlikti vyriau
siuoju mūsų politinės veik
los koordinatoriumi. Vi
siems reikėtų mažiau kal
bėti apie jo reformas, bet 
daugiau remti jį darbu ir 
lėšomis. Tikrai tenka 
džiaugtis, kad per tiek aud
ringų metų Vliko pagrin
duose išliko tie patys princi
pai, pagal kuriuos jis buvo 
prieš 33 metus įsteigtas 
Lietuvoje. Vliko darbas yra 
politinis, tad ir jį sudaryti 
tegali tik politinės lietuvių 
organizacijos”.

KAUPKIME MEDŽIAGĄ 
LEIDINIUI APIE 

SIBIRO TREMTINIUS
šiemet sueina 35 m. nuo 

pirmųjų didžiųjų trėmimų į 
Sibirą. Bolševikai okupan
tai iš Lietuvos išvežė gal 
apie 350,000 žmonių. Argi 
leistume, kad jų vardai ir 
jų kančia išliktų be pėdsa
ko, kaip dingo be žymės, be 
paminklo jie patys Sibiro 
tundrose!

Kun. J. Prunskis pradėjo 
rinkti medžiagą leidiniui 
apie Sibiran išvežtus lietu
vius. Kas tik turite kokių 
tikrų žinių apie kurį trem
tinį, atsiųskite. Siųskite iš
vežtųjų vardu, informaci
jas, kaip jie buvo suimti, 
kaip buvo vežami, ką išken
tėjo Sibire, kaip mirė ar 
kaip buvo nužudyti. Reika
linga tikra, autentiška, do
kumentinė medžiaga: trem
tinių laiškai, atsiminimai, 
dienoraščiai, nuotraukos, jų 
nuteisimo dokumentai, lai
kraščių iškarpos apie juos, 
adresai laisvąjį pasaulį pa
siekusių buvusių Sibiro 
tremtinių ir visa kita Sibi
ro tremtinius liečianti me
džiaga. Siųsti kun. J. Pruns- 
kiui, 2606 W. 63 St., Chica
go, TU. 60629.
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