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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

BRAŽINSKAI SUSITINKA LIETUVIUS
IKI TEISMO, UŽ NELEGALŲ ĮVAŽIAVIMĄ, PALEISTI UŽ UŽSTATĄ

— Mama, skubėk prie te
lefono, kalba Amerika, — 
susijaudinęs šaukia pro lan
gą septynmetis Sauliukas.

Pribėgus prie telefono, 
pasirodo, kad ”Amerika” 
yra Dirvos redaktorius iš 
Clevelando.

— Jūrate, ar Bražinskai 
dar yra pas jus?

Prieš Bražinsku atveži
mą j Venezuelą, Dirvos re
daktorius padėjo man už- 
megsti svarbų kontaktą per 
ALT pirm. Dr. Bobelį. Apie 
Bražinskų įtaisymą Vene- 
zueloje Dirva žinojo beveik 
tą pat dieną, kai Bražinskai 
pas mus atvyko. Sunku, oi 
kaip sunku yra profesiona
lui žurnalistui — ir dar re
daktoriui — tokią žinią tu
rėti rankose jos neskelbti! 
Buvo tačiau aišku, kad pra
dedant naują gyvenimą, ty
la yra geriausias Bražinskų 
sąjungininkas.

Nevisada tenka tylėti. 
Kartais tos pačios Bražins
kų padėties legalizavimo 
priežastys, kurios prieš sa
vaitę liepė-laikyti kietai už
čiauptas lūpas, verčia stai
ga šį tą prasitarti.

★
Bražinskų ištraukimas Į 

laisvę susivedė į keletą sa
vaičių intensyvios krizės, 
kurios metu aktyviesiems 
dalyviams teko ištisomis 
naktimis nemiegoti prave
dant telefoninius pasitari
mus tarp trijų kontinentu, 
ir ištisomis dienomis bėgioti 
vykdant nakties metu su
tartus ėjimus. Pilnas tų ke
lių savaičių aprašymas pra
šoktu, savo epizodais Bat- 
mano nuotykių serijas — to 
pilno aprašymo greičiausiai 
niekada negalėsiu padaryti. 
Kelių, jei ne keliolikos val
stybių labai aukšti pareigū
nai neretai savo viso gyve
nimo karjerą pastatė ant 
kortos asmeniškai bandyda
mi Bražinskams padėti. Nie 
kada nenuvokiau, kad Lie
tuva ir lietuviai tiek daug 
simpatijų gali sukelti įta
kingiausiuose įvairių val
džių sluoksniuose. Niekad 
nebūčiau įspėjusi, kiek daug 
gilaus mūsų dėkingumo ver
tų žmonių gali atsirasti 
įvairiausiose tautose.

Minint paskutiniųjų kelių 
savaičių įvykius, iš daugy
bės aktyvių vaikėjų galiu 
paminėti vos keletą. Pirmo
sios dvi vietos be abejo pri
klauso Balfo pirm. Marijai 

Rudienei ir Venezuelos len
kų kolonijos pirmininkui 
Feliksui Zubrui.

La’dies first. Marija Ru
dienė Dirvos skaitytojų 
daugumai iki šiol išrodė, 
kaip stipriai sroviniai užsi
angažavusi Amerikos lietu
vė. čia tenka pastebėti, kad 
Bražinskų reikalas įdomiai 
nuo pat pradžios sujungė 
įvairių srovių išeivijos lie
tuvius dviejų žmonių gel
bėjimo veiklai ir lygiai, kaip 
Dirvos redaktorius turėjo 
užmiršti, kad jis yra žurna
listas, Marija Rudienė tu
rėjo atsipalaiduoti nuo sro
vinės veiklos varžtų. Iš įdo
mesnių epizodų, tenka pa
minėti, jog įvedus Bražins
kus į lėktuvą kuriuo jie iš- 
srido iš Turkijos, vietos žur
nalistai rašė, kad jiems ne
pavykę identifikuoti paslap
tingą nežinomos šalies 
agentą, kuris Bražinskus iš
sivežęs. Kaip būtų nustebę 
žurnalistai, jei būtų sužino
ję, kad tas "agentas” vadi
nosi Marija ir dirbo ne ku
riai nors šaliai, o baltų savi-

KAS BŪTI), JEI... HELSINKIO AKTAS
Rugsėjo 11 man teko gar

bė dalyvauti Korp! Neo-Li
thuania Brooklyne, N. Y. 
suruoštam simpoziume Hel
sinkio padariniams įvertin
ti. Simpoziumui vadovavo 
prof. dr. B. Nemickas, kuris 
pats ta tema yra rašęs Ai
duose, ir jame dalyvavo 
Bendruomenės ryšininkas 
Washingtone Algimantas 
Gureckas ir žinomas fron
tininkų veikėjas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto, kuris yra 
Pavergtųjų Tautų asamblė
jos padalinis, pirmininkas 
Vytautas Vaitiekūnas. (Rei
kia tikėtis, kad judviejų 
kruopščiai paruošti refera
tai bus paskelbti jiems ar
timesnėje spaudoje). Nuo
monių skirtumas nebuvo 
toks didelis, kad moderato
rius negalėtų jų subendrin
ti. Anot jo:

Aktas laikytinas smūgiu 
laisvinimo bylai, kurį mums 
patiems vargu ar būtų poli
tiškai gudru propaguoti. 
Juo labiau, kad kiek tai lie
čia JAV, duotą smūgį at
svėrė pabaltiečių pastango
mis pravesta abiejų kongre-

JCRATfi STATKUTĖ 
DE ROSALES

tarpinės pagalbos draugi
jai!

Kitas įdomus epizodas 
buvo tuomet, kai Marija 
Rudienė be pilnų dokumen
tų pravedė Bražinskus pro 
vieną imigracijos įstaigą, 
lydima iš priekio ir užpaka
lio pilnos Aeroflot įgulos. 
Anot pasakojimo, ruseliai 
taip skubėję patys per imi
graciją greičiau praeiti, kad 
jų spaudimas pagreitino ir 
palengvino drauge ėjusiu 
Bražinskų greitą pravedi- 
mą.

Trečias epizodas lietė pa
čią kelionę į Venezuelą. Te
ko tranzitu sustoti kraštuo
se, kuriuose — sovietams 
pareikalavus Bražinskų ’— 
dar visko galėjo būti. įtem
pimas buvo nemažas. Va
žiuodamas keleivių pasitik
ti į aerodromą, mūsų geras 
draugas Feliksas Zubras 
manęs klausė, kaip atpažin
ti ponią Rudienę.

so rūmų rezoliucija, nepri
pažįstanti prijungimo. Ne
mažos reikšmės gali turėti 
Belgrado ”Follow up” kon
ferencija, kur lauktina daug 
sovietų priekaištų amerikie
čiams už Akto principų ne
silaikymą ir tenka būkštau- 
ti dėl menko amerikiečių jai 
pasiruošimo, šiuo atveju 
mūsų talka specialiam at
stovų rūmų komitetui yra 
būtina. Sienų status quo iš 
paties Akto lieka neaiškus, 
nors jį reikia laikyti pa
stangomis jas stabilizuoti. 
Negalima paneigti ir gali
mos Akto (jo plataus sky
riaus apie žmonių ir tautų 
teises) įtakos pačioje Sovie
tų Sąjungoje, nors vieneri 
metai yra per trumpas lai
kas bet kokiom tvirtom iš
vadom pasidaryti. Koks bū
tų sienų statusas. Aktas ne
turėtų sustabdyti laisvini
mo kovos ir pastangų, ku
rioms ir toliau lieka įvairių 
galimybių.

Kaip matome, visi simpo
ziumo dalyviai buvo gerokai 
nutolę su karingų Barzdu- 
ko, Gečo, Nainio, J. Gliau-

— Ta, kuri tau atrodys 
labiausiai "gringa” iš visų 
keleivių bus ponia Rudienė,
— paaiškinau, nes Pietų 
Amerikos standartais ponia 
Rudienė yra lengvai atpa
žįstama iš ”made in USA” 
rūbų.

Kaip tyčia, žinodama, kad 
ją bandys tokiu būdu atpa
žinti, ponia Rudienė dėvėjo 
būdingus pietų Italijos mo
terims juodus rūbus. Kelio
nės metu, ją būtų buvus 
galima palaikyti portugale, 
ar pietų itale, bet jokiu bū
du ne amerikiete.

— Tai dar gerai, kad at
pažinau Bražinską iš nuo
traukų, — barė mane tą 
patį vakarą Zubras.

Lenkų kolonijos pirmi
ninkas Feliksas Zubr yra 
gimęs ir augęs Lietuvoje, 
bet jis man visada pabrėžia 
kalbėdamas puikia lietuvių 
kalba:

— Aš nesu sulenkėjęs lie
tuvis. Aš esu tikras lenkas
— mano tėvas yra kilęs iš 
pietų Lenkijos.

Pamačiusi kunigaikštis-

NEEGZISTUOTU?
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

dos (Drauge) ir R. Daigūno 
(Dirvoje) straipsnių bei pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos pareiškimo, 
kad "Helsinkyje pasirašy
tas yra gėdos aktas ir jo 
pasirašymo diena mūsų tau
tai yra dar viena gedulo 
diena”....

★
Prisiminus ’gedulo die

nas’. ... Viena iš jų buvo 
spalio 9-toji. Tą 1920 m. 
dieną lenkai pagrobė Vil
nių. Atgal žiūrint, galima 
konstatuoti, kad to nebūtu 
įvykęs, jei didžioji Vilniaus 
krašto gyventojų dalis būtų 
susipratę lietuviai, o nolau 
kytų save lenkais ar ’tutei- 
Šiais*. Tai veda prie min
ties, kad benagrinėdami 
Helsinkio Akto teisines plo
nybes, mes dažnai pamirš
tame pagrindinį tautos už
davinį — išlaikyti krašte 
lietuvybę, be kurios nieko 
nepadės ir tvirčiausi teisi
niai 'nepripažinimai*.

Už tat simpoziume per
skaičiau Helsinkio Akto pla- 

(Nukelta į 2 psl.) 

ką herbą Zubrų namuos, 
kartą priminiau, kad pirma
sis pietų Lenkijos jotvin
gis pasirašęs po sunkios ko
vos taikos sutarti su iš pie
tų užplūstančiais slavais 
buvo kunigaikštis Zubras. 
Tai galima lengvai patik
rinti Lietuvių Enciklopedi
joje. Feliksas Zubras juo
kėsi, bet neišsigynė.

Vardan brolių jotvingių 
ir dėka paties Zubro nusi
statymo bei idealistinio bū
do, Venezuelos lenkų kolo
nijos pirmininkas yra drau
ge aktyvus ir mėgiamas lie
tuvių kolonijos narys, daug 
kartų parėmęs pinigais, 
darbu ir atsilankymais lie
tuvišką veiklą Venezueloje. 
Net Vilniaus krašte kadai
se nukentėjęs ir kalėjime 
sėdėjęs už lietuviškų mo
kyklų steigimą mokytojas 
Stasys Jankauskas, ir tas 
pripažįsta, kad Feliksas 
Zubras yra pagarbos vertas 
žmogus.

Kai prieš pusantrų metų 
trys Venezuelos lietuviai — 
Henrikas Gavorskas, Juozas 
Menkeliūnas ir Juozas Ku- 
kanauza — nutarė žūt būt 
ištraukti Bražinskus iš Tur
kijos, jie kreipėsi j Feliksą 
Zubrą ir stačiai iš jo perei- 
kalavo, kad jis įvykdyti! 
stebuklą. Zubras stebuklus 
įvykdyti moka, bet kiek jis 
tam reikalui pašventė savo 
laiko, darbo ir rūpesčio — 
tą žinome tiktai tie, kurie 
visą jo darbą savo akimis 
sekėme. Paminėtina tiktai 
tiek, kad neįmanomas at
siekti tikslas buvo atsiek
tas, ir, kad toks dalykas sa
vaime neįvyko.

Daug venezueliečių nuo
širdžiai Feliksui Zubrui pa
dėjo. Iš jų ypač yra pami
nėtinas žurnalistas ir De
mokratijos Gynybos Komi
teto Pirmininkas Felix Mar- 
tinez Suarez. Kaip tiktai 
abu Feliksai, bendrom jė
gom, tas neišspaudžiamąs 
vizas paskutiniu momentu 
visgi išspaudė. Į abu Felik
sus turėtų suplaukti mūsų 
visų dėkingumas.

★
Pasikalbėjimuose su Bra

žinskais man buvo šiurpu 
apsižiūrėti, kiek mažai jie 
žinojo ir suprato apie jų 
gelbėjimo veiklą ir jų da
bartinę padėtį. Nesistebė
jau: šeši metai kalėjimo iš
vysto savitą nepasitikėji- 

(Nukelta į 3 pgl.)
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SAVAITINĖ POLITI I*

Teroristai ar herojai? Šį 
klausimą vėl iškėlė užperei- 
tą savaitgalį įvykęs Kroati
jos nepriklausomybės šali
ninkų įvykdytas TWA lėktu
vo pagrobimas, kuris būtų 
pasibaigęs, gali sakyti lai
mingai, jei ne paliktos bom
bos sprogimas, policijai ban
dant ją išardyti. Vienas po
licininkas buvo užmuštas ir 
8 sužeisti.

Tikslui, žinoma, galime tik 
simpatizuoti. Kroatijos liki
mas Jugoslavijos sudėtyje 
yra nepavydėtinas ir negali 
būti jokios abejonės, kad ji 
turėtu būti nepriklausoma. 
Pikčiausia, kad ją engia ne 
kokia super-galybė kaip 
Sovietų Sąjunga, bet kaimy
nai serbai, kurie patys bijo 
sovietų intervencijos. Tuo 
tarpu vadinami Vakarai yra 
apsisprendę, kad Jugoslavi
ja, nors ir komunistinė, yra 
palaikytina dabartinėje for
moje, kol ji priešinasi sovie
tų užmačioms ją paversti sa
vo satelitu. Tokioje situaci
joje vienintelis galimas Kro
atijos sąjungininkas gali bū
ti tik Sovietų Sąjunga, sie
kianti praplėsti savo įtaką 
iki Adrijos jūros. Kaž kas 
panašaus į prielaidą, kad so
vietai būtų suinteresuoti ati
duoti mums Vilnių. Ir su to
kiu rezultatu: Vilnius jūsų, 
Kaunas mūsų!

Kroatų nacionalistams at
rodo, kad neteisybė turėtų 
būti pataisyta iš Vakarų pu
sės. Todėl jų tikslas buvo ją 
garsiai priminti. Grynai 
techniškai žiūrint, planas bu
vo neblogas, bet ar rezulta
tai pateisino pastangas ir au
kas? Tiesa, 5-ki didieji JAV 
laikraščiai atspausdino jų 
‘manifestą’ ir davė papildo
mų žinių apie Kroatiją. Bet 
kiek žmonių turėjo kantry
bės skaityti pusės pusląpio 
manifestą? Daugumas dau
giau domėjosi keleivių bei 
patarnautojų pergyvenimais 
negu Kroatijos problema.

Būdami panašioje situaci
joje, su simpatija prisimini
me keletą faktų. Faktinai 
serbai ir kroatai yra vienos 
slavų kilmės, panašios ir jų 
kalbos. Skirtumas tarp jų 
toks, kad Kroatija iki pirmo 
pasaulinio karo buvo Austri
jos-Vengrijos provincija su 
didesne vokiečių kultūros 
įtaka ir kroatų dauguma yra 
katalikai. Stačiatikiai serbai 
jau seniau besidžiaugią ne
priklausomybe, žymiai dau
giau priešinosi naciams, ūžė- 
musiems jų kraštą anrojo pa 
saulinio karo metu. Kroatai 
su naciais daugiau bendravo. 
Jos valdovas iš vokiečių ma
lonės Ante Pavelič sudarė 
nacių partijos pavyzdžiu sa
vo politinę organizaciją ‘Us- 
taša’. Teigiama, kad ji išžu
dė apie 100,000 serbų, kas 
negalėjo padėti geresniam 
sugyvenimui po karo. Nega
li stebėtis, kad dėl viso to ne 
toli 5 milijonų kroatų jaučia
si labai blogai ir jų politiniai 
emigrantai jaučia pareigą 
tęsti kovą toliau.

1971 metais Kroatijos na
cionalistai nužudė Jugoslavi-

jos ambasadorių Švedijoje ir 
pagrobę lėktuvą reikalavo 
juos išleisti. Švedijos vyriau 
sybė juos išleido į Ispaniją, 
iš kur jie persikraustė į Pa
ragvajų. Čia jie norėjo nu
žudyti Jugoslavijos ambasa
dorių Paragvajuje, bet vie
toje jo nužudė ... Uragva- 
jaus ambasadorių. Iš savo 
pusės Jugoslavijos slaptoji 
policija nepraleidžia geres
nės progos nenužudyti emi
grantinius veikėjus. Ji turi 
du priešus: kroatų naciona
listus ir pačių serbų rezisten 
tus, besipriešinančius komu
nistiniam Tito režimui.

• M

Amerikos viešoji opinija 
daugiau su pasipiktinimu ne
gu simpatija palydėjusi kro- 
tų žygius, žymiai palankiau 
sutiko pabėgusį sovietų la
kūną lt. Viktorą Belenko. 
Jam pasisekė pabėgti su 
slaptingiausių sovietų kari
niu lėktuvu MIG-25. Tas ga
lįs skristi 1,852 mylias per 
valandą, kas laikoma rekor
du naikintuvų tipo lėktu
vams. Tiesa, amerikiečių 
SR-71 nuskrido 2,200 mylių 
per valandą, bet jis skiria
mas tik žvalgybai, bet ne 
kautynių tikslams. Geresnis 
susipažinimas su MIG-25 ga
lės plačiau nušviesti sovietų 
technologijos pažangą. Anks 
tyvesni sovietų naikintuvai, 
kaip MIG-21, nors ir buvo 
greiti, tačiau toli gražu nega 
Įėjo lygintis su amerikiečių 
lėktuvais. Jų pilotai nematė 
kas dedasi užpakalyje ar 
virš jų, kas būtinai reikalin
ga oro kautynėse.

Tomis techniškomis deta
lėmis JAV daugiau domisi, 
negu lakūno pasaulėžiūra, 
paskatinusia jį bėgti. O toji 
labai paprasta: ‘Sovietų 
Sąjungoje nėra jokios lais
vės. Niekas nepasikeitė nuo 
caro laikų. Ten gali tik už
trokšti. Tiesa pasakoma tik 
geriant vodką su draugais...’

♦ ♦ *

Tuo tarpu Kissingeris 
savo ‘žingsnis po žingsnio’ 
diplomatiją praktikuoja Afri 
koje. Kaip paprastai tokiais 
atsitikimais, visi suintere
suoti skelbia, kad nenusileis, 
tačiau privačiai yra linkę pa
siderėti. Pietų Afrikos mi- 
nisteris pirmininkas Vorste- 
ris po pasikalbėjimo su Kis- 
singeriu, rado reikalo pa-

reikšti, kad ‘Amerika yra BŪTŲ, JEI HELSINKIO AKTAS
laisvojo pasaulio vadas, o aš t
esu dalelė laisvojo pasaulio, 
už tat Amerika yra ir mano 
vadas, .' Kad įrodžius savo 
paklusnumą, Vorster žada 
greičiau paskelbti Pietų Va
karų Afrikos-Nambijos ne
priklausomybę, greičiausia 
kitų metų gale, ir paspausti 
Rodeziją. Kad nuraminti 
275,00 Rodezijos baltųjų, 
Kissingeris planuoja sudary
ti 1.5 - 2 bilijonų dolerių fon
dą, kurį turėtų sudėti JAV 
ir Vakarų Europos valsty
bės. Tas fondas garantuotų 
baltųjų nuosavybę nusavini
mo atveju. Tai tam, kad bal
tieji nekovotų ir viską metę 
nebėgtų. Dabar Kissingeris 
turi įtikinti penkias juodųjų 
valstybes, kad jo planas yra 
šiuo metu pats geriausias ir 
joms naudingiausias. Tai ne 
lengvas uždavinys, nes visų 
pirma jos pačios nėra vienin
gos, o be to jų remiami 
juodųjų sąjūdžiai Rodezijoje 
ir Nambijoje irgi nesutinka 
savo tarpe. Rodezijoje jų 
yra net 3.

. *•*

Artimuosiuose Rytuose 
Kissingerio ‘žingsnis po žins- 
nio’ diplomatija buvo labai 
vaisinga. Izraelis niekados 
nesijautė taip saugiai kaip 
dabar. Jo politikai net 
mano, kad šiuo momentu net 
būtų verta sušaukti Ženevos 
konferenciją, kurios dar vi
sai neseniai bijota. Tai dėl 
to, kad dviejų svarbiausių Iz 
raelio priešų - Egipto ir Siri
jos - santykiai yra pairę su 
sovietais, o beto Sirija yra 
labai užsiangažavusi Libane, 
kur ji kartu ... su Izraeliu re
mia krikščionis.

Tuo tarpu Egiptas prie Li
bijos sienos sutelkė dvi savo 
divizijas, sutvarkytas sovie
tų pavyzdžiu (apie 11,000 vy
rų kiekviena). Be to, jis ten 
pasiuntė ir kelias MIG-23 es
kadriles. Libija trečdalį sa
vo 25,000 vyrų armijos laiko 
pasienyje, atseit, apie 8,ooo 
ir 100 sovietinių tankų. Nuo 
1974 m. Libija daug ginklų 
nupirko Sovietų Sąjungoje, 
tačiau egiptiečiai laikomi 
daugiau prityrusiais ir todėl 
pranašesniais.

Pačioje Libijoje, kuri tetu
ri per 2 milijonus gyventojų, 
300,000 egiptiečių sudaro di
džiausią svetimšalių koloni
ją. Santykiai tarp abiejų tau 
tybių yra labai geri ir tiek 
Libijoje, tiek ir Egipte, nie
kas nenori tikėti į karo gali
mybę. Žmonės dabartinį 
konfliktą laiko tik nesusipra
timu tarp vadų.

(Atkelta iš 1 psl.)
tų 7-tą skyrių apie žmonių 
teises iš Lietuvoje leidžiamo 
Valstiečių laikraščio, pra
šydamas pagalvoti kokį 
įspūdį jis galėjo padaryti ne 
tik į eilinius skriaudžiamus 
žmones, bet ir sovietinius 
pareigūnus — lietuvius, ku
rie visai normaliai nori di
desnės laisvės savo inicia
tyvai ir didesnės atsakomy
bės. Visai teisingai man bu
vo atkirsta, kad gražių žo
džių netrūko ir Stalino kon
stitucijoje ir Jaltos susita
rime. O vis dėlto man norisi 
tikėti, kad jų kartojimas 
gali skambėti lietuvių ausy
se kaip graži muzika. Sakau 
muzika, nes menininkai pa
prastai anksčiau išreiškia 
laisvės troškimą negu poli
tikai. Juk ir mūsų Maironis 
giedojo ’Jau slavai sukilo’ 
tada, kada 'realistai’ ne tik 
nesvajojo apie nepriklauso
mybę, bet ir mažiausią au
tonomiją. Kas 1914 metais 
tikėjosi Vasario 16-tosios? 
žinia, tai daugiau nujauti
mo dalykas negu mokslu ar 
logika pagrįsto. įrodinėji
mas. Kaip ten būtų, jau 
evangelijoje parašyta, kad 
pradžioje buvo ŽODIS ...

Į simpoziumą įsijungus ir 
klausytojams, man atėjo j 
galvą klausimas, kuris, at
rodo, galėtų padėti įvertinti 

GERIAUSIA DOVANA 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 

lietuvį kailininkų 
Chicagoje 

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Chicago, UI. 60601 2nd Floor

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

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

Z / ./ ‘ 
4

185 North W*ba*h Avenue

tą Aktą. Būtent, kas gi bū
tų, jei aktas neegzistuotų ?

Iš Gurecko ir Vaitiekūno 
analizių išėjo, kad ameri
kiečiai ir toliau varytų da
bartinę politiką t. y. siektų 
galimai geresnių santykių 
su sovietais. Sovietai ir to
liau gautų paskolas Vaka
ruose, kaip iki to Akto.

Vaitiekūnas prileido, kad 
Aktas sustiprino satelitų 
pozicijas, man atrodo, kad 
galima teigti, jos ir sovie
tai Lietuvoje kiek sušvelni
no savo laikyseną bent pri
vačios komunikacijos sri
tyje. žinia, tai tik mažas 
lašas jūroje, kuris kaip ir 
viena kregždė dar nereiškia 
pavasario. Norintiems ta
čiau politikuoti patartina 
vietoje pelenų ant savo gal
vos bėrimo niekados neuž
miršti' seno Niccolo Mechia- 
velli (1469-1527) patarimo, 
kurį Adomas Mickevičius 
pasirinko motto savo Kon
radui Valenrodui:

”Jūs todėl turite žinoti, 
kad kovoti galima 

dvejopai
... reikia būti lape ir 

liūtu.”

SENIOR CITIZENS 
STUDIO AND I BF.DROOM APART
MENT FOR $97.00 TO $145.00 PER 
MONTH. INCLUDES ALL UTILITIES. 

ALLAN TOWERS 313-962-5292 
PARKVIEW PLACE 313-964-4999 

ELMWOOD TOWERS 313-964-6577 
07-40)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos lemos — Pa«irinirimu didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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MOKSLO SUPOUTINIMAS

Bražinskai susitinka lietuvius...

SOMOJE
Kiekvienos diktatūros na

tūralūs siekis — absoliutus 
viešpatavimas. Nenuostabu, 
kad per visą bolševikinės 
diktatūros laiką, režimas 
siekė palemžti viską j savo 
kontrolę. Taip paglemžė 
meną, literatūrą. Paglemžė 
ri mokslą; pavertė j j savo 
politikos žaisliuku. Mokslas 
turi būti centralizuotas ir 
paklusti režimui, šis mo
mentas itin ryškiai mato
mas mokslinių disertacijų 
vertinimuose ir mokslo laip
snius teikiant. Tai griežtos 
atrankos būdas, kur daug, 
bemaž viską, reiškia diser
tanto asmuo ir jo "ideologi
nis” brandumas.

1932 metais buvo įsteigta 
"Aukščiausioji atestacinė 
komisija” prie SSSR Aukš
tojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo komisariato. Į tą 
komisiją buvo siunčiami 
darbai mokslo laipsniui gau
ti. Vertinimai pasižymėjo 
savo politiniais tonais. Di
sertanto asmenybė reiškė 
viską. Tai buvo tas momen
tas, kada senieji mokslinin
kai buvo išnaikinti, o nau
jų nebuvo. Tokius "bolševi
kiniu tempu” pradėjo ga
minti iš "savų žmonių” at
rankos. Buvo atvejų, kada 
mokslininko titulus teikė 
analfabetams, mažaraš
čiams, bet gero partinio ka
libro bonzoms.

1975 metais susigriebta 
aukščiau nurodytą komisiją 
reformuoti. Ji dabar vadi
nama "SSSR Ministrų tary
bos Aukščiausioji atestaci
nė komisija”. Joje veiks 
apie 200 įvairių mokslo ša
kų žinovų. Mokslo laipsnių 
suteikimas tampa griežtes
nis. Mokslinė atranka kie
tesnė. Savaime aišku, kad 
talentų ir anksčiau būta. 
Komisijos veikimas buvo 
sovietinės biurokratijos še
devras. Gyvenimas gi darė 
savo atranką. Talentas gim
davo ir be "atestacinės ko
misijos” tarpininkavimo. 
Vienok, dabar ir vėl atranką 
labiau subiurokratino, cen
tralizavo. Tenka tik pasvar
styti, kad dviejų šimtų pen
kiasdešimties milijonų gy
ventojų valstybės mokslo 
laipsnių teikimas taip biu
rokratiškai centralizuotas, 
suvarytas po vienu stogu!

Kiek čia gaišaties, tuščio 
aikvojimosi ir, aiškų, klai
dų!

Lietuviams, ir kitiems 
nerusams, tenka rašyti di
sertacijas rusų kalba. Pa
vyzdžiui lietuvis medikas, 
siekiąs mokslo laipsnio sa
vo srity, turįs pateikti di
sertaciją, įvertinti ją "ates
tacinėje komisijoje”, kur 
nariai bus, sakysim, baški- 
rai ir armėnai. Kodėl Vil
niaus universitetas nebetu
ri privilegijos suteikti mok
slo titulo?

Bet tai dar ne viskas. Kol 
disertacija pasieks "atesta
cinę komisiją", atestacija 
turės pereiti "ekspertinę 
tarybą”. Tai pirmoji instan
cija atrankai vykdyti. Su
teikiami daktaro ir mokslo 
kandidato laipsniai. Kaip 
pažymi sovietų spauda, di
sertacijų atmetimo propor
cija yra viena iš dešimties. 
Užsienį tai gerokai stebina, 
nes tai rodo, kad daug ne
pasiruošusių asmenų mėgi
na "prasmukti” į mokslo ti
tulą. Antra vertus, tai ro
do, kad toks "šmugelis" 
įmanomas tiktai biurokra
tijos sąlygomis. Laisvojo 
užsienio mokslo įstaigose 
mokslo laipsnių teikimas lo
kalizuotas, personifikuotas, 
labiau paslankus kandidato 
žinioms patikrinti. Reikia 
atsižvelgti ir i tai, kad "ate
stacinės komisijos” nariai 
komisijoje turėdami pilna 
darbo laiką, tuo nušalinti 
nuo galimybės būti mokslo 
naujovių bei pažangos vyk
dymo įstaigose. Jie tam
pa biurokratais, sekančiais 
naujų pajėgų prieauglių.

Itin įdomus ir diktatūriš- 
kas "atestacinės komisijos” 
veikimas mokslo titulų atė
mimo srity! Pasirodo, kad 
mokslo titulas gali būti 
lengvai atimtas, lyg kepurė, 
vėjo nupūsta nuo galvos! 
Už ką atima mokslo laips
nius? Jeigu atras, kad jis 
gautas neteisėtai, apgauliu 
būdu, plagiato keliu. Bet tai 
rodo, kad mokslo laipsnio 
davėjai nebuvo reikalo iš
maną žmonės! Atima moks
lo laipsnius ir už "antipa- 
triotinę” veiklą. Tai speci
finis, diktatūrinis nuosta
tas. Ju "patriotizmas” yra 
absoliutus lojalumas rėži-

(Atkelta iš 1 psl.) 
mų ir vilčių galvoseną, kuri 
mažai turi bendro su išori
niu realiuoju pasauliu, šiuo 
atveju, lyg to dar būtų ma
ža, realusis pasaulis yra va
karai — vakarų įstatymai, 
galvosena, gyvenimo stan
dartai, visa tai, kad Gulag 
salyno buvusiems gyvento
jams yra sunkiai aprėpia
ma iš vieno karto. Pas Bra
žinskus, praraja tarp mūsų 
tikrovės ir jų galvosenos 
dar tebėra labai gili, čia 
veikti atvirkščiai ta pati, 
norma, kurią apibūdino To
mas Venclova kalbėdamas 
apie vakariečius Lietuvoje: 
"Keistoka, kad tenka aiš
kinti tokius elementarius 
daiktus, bet ne aš vienas 
pastebėjau, jog Vakarų in
telektualas, nepagyvenęs su 
mūsų piliečio pasu, čionykš
tės situacijos praktiškai ne
įstengia suprasti.”

Vienas konkretus pavyz
dys buvo sukrečiantis. Pav. 
Bražinskai skundėsi, kad M. 
Rudienė jų nelankiusi turkų 
ligoninėje po grąžinimo iš 
JAV ambasados, ir jokios 
nuovokos neturėjo, kad ji 
tuo metu per kelias dienas 
apskrido kelias vakarų Eu
ropos valstybes prašydama, 
maldaudama tranzito vizų, 
nors keliom dienom, nors 
keliom valandom, tam, kad 
išvežti Bražinskus iš Tur
kijos kol vietinė viešoji opi
nija nepareikalavo jų grą
žinimo sovietams. Mat jų 
bėgimas j JAV ambasadą 
nukreipė prieš juos pagrin
dinius jų gynėjus; Turki
jos viešąją opiniją ir spau-' 
dą.

— Ji sakė, kad kažkur tai 
važinėjo, — vėliau užsimi
nė tėvas, aiškiai tuo nepa
tikėjęs, ir dar aiškiau ne
pasitikėjęs.

čia, Caracase, nepasitikė
jimo nuodai vėl žudė viską: 
rezidento teisės Venezuelo- 
je, residento pasas kelio
nėms į užsienį, darbo pa
siūlymai Maracay mieste — 
viskas atsimušė į įtarimus 
ir gilų nesusigaudymą, kiek 
daug reiškia vakaruose pil
nateisio piliečio statusas ir 
dokumentai.

★
Sūnus, Algirdas Bražins

kas, sudaro idealistiniai nu
siteikusio, gabaus, nepa
prastai greitos nuovokos lie
tuvio vaizdą. Kalbamės. Jis 
yra baigęs Lietuvoje sovie
tinę vidurinę mokyklą. To- 
liaus mokytis netekę, nes 

mui. Ir ką dabar daryti su 
A. Sacharovu, vandenilio 
bombos išradėju? Gal už 
"antipatriotizmą" degra
duoti jį į Mokslų akademi
jos šlavėjo rangą?

Tokie yra sovietiniai biu
rokratiniai ”cūdai”, kurie 
priverčia lietuvius moksli
ninkus rašyti disertacijas 
rusų kalba ir laukti mokslo 
laipsnio iš Maskvos malo
nės. (t.t.) 

užėjo trėmimai Rusijon, 
įvairūs bėgimai (jų buvo 
keli) ir šeši metai kalėjimo 
Turkijoj. Ir taip, metų me
tais, bręstantį Algirdą pa
laikė kalėjime mintis, kad 
jis kovoja už Lietuvą. Toje 
kovoje glūdėjo jo uždaro 
gyvenimo prasmė ir tiks
las. Dabar, išėjus į laisvę, 
jo misija esanti laisvinti 
Lietuvą — toli gražu ne tai
kiais būdais.

Kartą, aitraus ginčo me
tu, jis man staiga metė lyg 
kaltinimą į veidą:

— Ko jūs visi taip laiko
tės legalumo?

Neatsakiau. Bandžiau su
prasti. Prisiminiau 1941- 
tuosius metus, išvežimų 
naktis. Mano mama, maža 
sesuo ir aš buvome išveža
mųjų sąrašuose. Anuomet, 
nepaisydama valdžios, įsta
tymų, kareivių šautuvų nei 
sovietinių "legalumų”, ma
no mama griebė seserį į glė
bį, mane už rankos, šoko pro 
langa ir išbėgo slėptis į ne
tolimą sandėlį. Algirdas iš 
mažens žino, kad tiktai toks 
kelias jam yra įmanomas. 
Jo galvosenos per vieną die
ną nepakeisiu.

Lyg patvirtindamas ma
no mintis, Algirdas kartą 
pradeda smulkiai aiškinti 
kalėjimo sargybų silpnąsias 
ar neįveikiamas puses. Pa
sirodo, kad įsakymas laiky
ti kulką įdėta ir saugiklį 
neužtrauktą nurodo, kad 
kalinių reikalai eina blo
gyn. Specialisto smulkme
niškumu, jis man analizuo
ja įvairias sargybos ginklų 
ir režimo detales. Daug ko 
nesuprantu, taip, kad ne 
tiek klausau, kiek stebiu 
kalbantį vaikiną. Važiuo
jant į Venezuelą jam su
ėjo 21 metai. Jis trykšta 
energija, sveikata, kažkaip 
man primena raumeningą 
eržilą staiga išleistą po il
go stovėjimo stainėje: kasa 
kanopomis žemę, nenurims
ta vietoje ir taikosi peršok
ti ar išversti artimiausias 
tvoras. Algirdui šiuo metu 
skubiai reikia gyventi, gy
venti, gyventi — ir jis to 
gyvenimo kitaip nesupran
ta, kaip prasiveržus jėga 
pro visas sargybas.

Staiga išmokti naudotis 
laisve savęs nepažeidus ir 
kitų nesužalojus, nėra leng
va. Mus supa painus vaka
rų pasaulis, apie kurį Algir
das dar mažai ką žino. Al
girdo protas yra nepapras
tai guvus — naujos aplin
kos nuovoka atsiras greitai, 
bet ne per vieną dieną, ir ne 
per vieną savaitę.

Jei galėčiau Algirdui duo
ti iš tolo nuoširdų patarimą, 
sakyčiau: "Kur bebūtumpi 
— mokykis ir, kai galėsi, 
susipažink su teise. Tavo 
"laisvės siekimas” buvo an- 
mokėtas fantastiškai aukš
ta kaina: buvo paaukota 
viena gyvybė, atsėdėta šeši 
pačios jaunystės metai ka
lėjime, į kovą buvo įveltas 
įspūdingas skaičius lietu

viškų ir nelietuviškų orga
nizacijų, dirbo, aukojosi 
daugybė žmonių įvairiau
siuose pasaulio kraštuose, 
Amerikos lietuvių buvo su
aukota ir išleista milžiniš
kos sumos pinigų. Būtų per 
daug tragiška, jei po viso 
to, Tu nepajėgtume! su lai
ku suprasti kas yra ta ste
buklingoji vakarų pasaulio 
laisvė, kaip ji atsirado ir 
kuomi ji laikosi. Prie pro
gos, Algirdai, pastudijuok 
JAV-bių teisinę sistemą, 
nes tikrai tapsi laisvas tik
tai tuomet, kai pilnai su
voksi, jog vakaruose įstaty
mo absoliutus gerbimas 
tampriai sąlygoja krašto vi
dinės laisvės gyvavimą.”

"Sėkmės, Algirdai, ir te
saugoja Tave tavo vaizduo
tės milžinų Lietuvos Die
vai."

O Tu, mielas skaitytojau, 
jei kada išgirsi, kad savo 
neatsargumo dėka Bražins
kai sau užsitraukė ant gal
vos "naują bėdą” — nenu- 
sigrįžk nuo jų. Padėk jiems 
kiek gali ir suprask jų var
gus, išgyvenimus ir galvo
seną.

★
Paskutinėm žiniom abu 

Bražinskai, kurie buvo pri
sistatę JAV imigracijos 
įstaigai yra paleisti laisvėn, 
Vliko pirm. dr. J. Valiūnui 
asmeniškai uždėjus užstatą 
10,000 dol^ ir apsistojo jo 
rezidencijoje. Trečiadienį, 
rugsėjo 22 d. jie bus prista
tyti lietuviškų organizacijų 
atstovams ir spaudai.

Kaip paskelbė TV, sovie
tai jau daro spaudimą į 
Washingtoną, kad abu Bra
žinskai būtų išduoti, bet at
rodo, to pavojaus nėra. Blo
giausiu atveju jiems leis iš
vykti kur norės.

PASIRODANT NETIKS
LIOMS INFORMACIJOMS

Jei kurio miesto ameri
kiečių laikraščiuose ar žur
naluose pasirodo netikslių 
informacijų apie Lietuvą ir 
lietuvius, svarbu kuo sku
biau telefonais, asmenišku 
atsilankymu į redakciją ir 
raštu reaguoti. Jei kam bū
tų sunkiau parūpinti anglų 
kalba atitinkamą atitaisy
mą ar protesto pareiškimą, 
malonėkite atsiųsti iškarpą 
ar atspaudą atitinkamo tek
sto j Altos centrą 2606 W. 
63 St., Chicagos, III. 60629, 
ir bus tam leidiniui nusiųs
tas reikiamas atsakymas.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos 36-asis suvažiavimas 
įvyks š. m. lapkričio 13 d., 
šeštadienį, Sh era ton Towcr 
viešbutyje, 9333 So. Cicero 
Avė., Oak Lawn. III. 60450. 
Visi ALT nariai, skyrių ir 
organizacijų atstovai beilie- 
tuvių visuomenė kviečiami 
dalyvauti.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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Žvalgybos organizacija
Pradėjus kalbėti apie gen. 

Gehleną, buvę 'Melo karo’ 
skaitytojai nustebę galėtų 
paklausti, kas čia dabar? 
Juk didysis vokiečių žval
gybos herojus karo metu 
buvo admirolas Canaris I 
Kad tai supratus reikia 
grįžti prie vokiečių žvalgy
bos organizacijos.

Nepaisant to, kad Vokie
tijai vadovavo vienas Fueh- 
reris, jos informacijų rin
kimų organizacijos toli gra
žu nebuvo vieningos. Ka
riuomenės štabas informa
cijom apie rytų kariuome
nės, įskaitant ir Lietuvą, 
turėjo specialų skyrių, kuris 
taikos metu turėjo etatus 
tik septyniems karinin
kams. Hitleriui įsteigus 
bendrą vadovybę visom gin
kluotom jėgom, t. y. ir lai
vynui ir aviacijai vardu 
Oberkommando der Wehr- 
macht, trumpai OKW, toje 
buvo įsteigta speciali insti
tucija Amt Ausland/Ab- 
wehr, kuriai vadovavo ad
mirolas Canaris ir kuriai 
priklausė karo atache Vo
kietijai draugiškuose ir ne
utraliuose kraštuose. Ab- 
wehr buvo padalintas į tris 
dalis: 1 — špionažas, 2 — 
sabotažas, 3 — kontrašpio- 
nažas. Hitleris ir Canaris 
Abwehrą įsivaizdavo britų 
slaptosios tarnybos pavyz
džiu, kuri daugiau rėmėsi 
paskyrų šnipų žygdarbiais 
negu visų informacijų 
kruopščiu analizu. Faktinai, 
Abwehr pats iš savo su

IŠLEIDŽIAMI ĮŽYMAUS KALBININKO 
PROF. DR. ANTANO SALIO

RASTAI
Gyvenimas rodo, kad lietuvių kalba už Lietuvos ribų darosi vis labiau skurdoka, svetimų 

įtakų slopinama. Ypač šnekamoji kalba, į kurių įsibrauna gausiai dažniausiai nereikalingų sveti
mybių. Taip pat lietuvių kalbos pažinimas išeiviuose tolydžio menksta.

Daugelis mūsų skundžiasi reikalingų vadovėlių, literatūros stoka. Ypač kad ir anksčiau iš
mokti dalykai dabar sunku beprisiminti, trūkstant reikalingų knygų.

Visiems, kuriems rūpi mūsų kalba — ta pagrindinė lietuvybės žymė — ir jos kultūra, Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademija ateina į pagalbų, išleisdama prof. dr. Antano Salio (1902-1972) 
raštus, kurie iki šiol tebėra išblaškyti po įvairius leidinius ar visai dar nespausdinti, ir labai re
tam kam beprieinami.

Antanas Salys, vienas įžymiausių mūsų kalbininkų, profesoriavęs Lietuvos Universitete 
(1930-1944), o pastaruosius 25 metus Pensilvanijos Universitete Filadelfijoje, savo rastus daugiau
sia ir skyrė aiškinti ir nusviesti mūsų rašomosios ir bendrinės šnekamosios kalbos klausimams. Jis 
teikė aiškiai ir suprantamai išdėstytų patarimų praktiniais mūsų kalbos klausimais, su kuriais 
kiekvienas raštingas lietuvis susiduria kiekviename žingsnyje. Jo įtaka mūsų bendrinei kalbai la
bai ryški. Nemaža jo pasiūlytų naujadarų ar ir šiaip patarimų jau seniai prigijo.

Prof. dr. A. Salio raštų bus išleisti 4 tomai, maždaug po 600 psl. kiekvienas. Pirmasis to
mas skiriamas lietuvių bendrinei kalbai, antrasis tomas — tikriniams vardams (čia bus įdėtos ir 
nustatytos norminės Lietuvos vietovardžių formos), trečiasis tomas — kitiems straipsniams įvairiais 
kalbiniais klausimais, o ketvirtasis tomas — lietuvių kalbos tarmėms. Pirmasis tomas jau baigiamas 
spausdinti. Raštus redaguoja prof. dr. Petras Jonikas, anksčiau lietuvių kalbų dėstęs Kauno ir Vil
niaus universitetuose, o 1970-1972 m. lietuvių kalbotyrų Čikagos Universitete.

Maloniai kviečiame Tamstų užsisakyti prof. dr. A. Salio Raštus. Atskiro tomo kaina 20 dol. 
Tačiau visi, kurie užsisakys knygų iki 1976 m. lapkričio 1 d., gaus jų už 10 dol.

L.K.M. Akademijos Centro Valdyba

Užsisakymo lapelis
L. K. Mokslo Akademijai 1976 m........ mėn.......... d.
Piazza della Pilotta 4
00187 ROMA, Italy

Užsisakau Prof. Dr. A. Salio Raštų It. .... egz. e
Numatau prenumeruoti ir kitus šios serijos tomus 
Nenumatau prenumeruoti kitų šios serijos tomų (nereikalingų sakinį išbraukti)

Pinigus pasiųsiu čekiu, gavęs knygų

Vardas, pavardė .............................................................
Adresas ............................. >.............................

rinktų informacijų nedarė 
jokių analizų, gautas infor
macijas patiekdamas suin
teresuotom įstaigom ar va
dams. Canaraso rankas 
nuo pat 1933 m. pradėjo 
varžyti nacių partijos ”Aus- 
landsorganizacion” ir Himm- 
lerio SD (Sicherheits- 
dienst). OKW vadai buvo 
Hitlerio pataikūnai, kurie 
Canaris paremti bijojo. 
Nors 1933 m. Hitleris pave
dė Karo Ministerijai atsa
komybę už špionažą ir kon- 
trašpionažą, tačiau SD ki
šosi ir j tą sritį. 1935 m. 
buvo sudaryta speciali įstai
ga bendravimui, kuriai va
dovavo tūlas Stein. Abvvehr 
išaiškino, kad Šteinas yra 
faktinai britų ir lenkų agen
tas. Jis pabėgo į užsienį ir 
Abwehras sudarė ’IO įsaky
mų’ susitarimą su SD, ku
rie išskyrė abiejų žinybų 
kompetencija.

Vėliau po Čekoslovakijos 
protektoriaus Heynricho 
nužudymo SD vėl daugiau 
pradėjo kištis į žvalgybos 
sritį, nuo 1942 m. tam dar
bui vadovaujant mūsų ge
ram pažįstamam iš ”melo 
karo” — Walteriui Schelen- 
bergui, kuris 1949 m. ame
rikiečių tribunolo Nueren- 
berge buvo nuteistas 6 me
tam kalėjimo ir 1952 m. 
mirė nuo kepenų ligos.

Tokioje situacijoje Gehle
nas savo uždaviniu laikė ka
riuomenės štabo viršinin
kui patiekti tokias informa
cijas, kurios leistų sulaiky

ti Hitlerį nuo mėgėjiškų 
įsakymu, kaip pvz. 1941 m. 
puolimo Kijevo, o ne Mask
vos kryptimi. Tai nebuvo 
lengvas uždavinys, nes iki 
1942 m. žiemos smūgio, vo
kiečių kariuomenė visur su
silaukė pasisekimo pasinau
dodama turimomis, dažnai 
atsitiktinėm informacijom. 
Tik po to pralaimėjimo bu
vo suprasta, kad neužtenka 
surinkti informacijas, bet 
dar reikia jas analizuoti, 
įspėjant būsimus priešo ėji
mus. Tai dabar daro ČIA, 
bet antro pasaulinio karo 
metu dar nebuvo visur pla
čiau praktikuojama.

Būdinga, kad JAV įstojus 
į karą, FBI vienu smūgiu 
likvidavo visą vokiečių špio
nažą šiame krašte. Bet tai 
nebuvo didelis nuostolis, nes 
neblogą vaizdą buvo galima 
susidaryti iš spaudos. Ja, 
žinoma, dabar naudojasi ir 
sovietai.

Pradėjęs vadovauti Frem- 
de Heere Ost gen. štabo 
skyriui, Gehlenas jį smar
kiai išplėtė, jam dirbo jau 
50 karininkų. Skyrius buvo 
padalintas į tris grupes. 
Pirmoji rūpinosi kasdieni
nės žvalgybos — fronto 
žvalgų ir aviacijos rezulta
tais. Antroji analizavo su
rinktas žinias ir darė toli
mesnės ateities prognozus. 
Ji turėjo labai gausią bib
lioteką, kuri vėliau perėjo 
amerikiečių tarnybon. Tre
čiąją sudarė Rusijos eks
pertai, kurie visi buvo arba

i Spaudoje ' 
'pasidairius

$

•z A

INTERVENUOJANT 
OKUPANTĄ, OKUPACI
NIS STATUS NEKINTA

V. Rastenis ”Akiračiuo- 
se” (1976 liepos mėn.) tvir
kina: ”Bet koks prašymas, 
derėjimasis ar reikalavimas 
iš Maskvos kokių nors pa
lengvinimų Baltijos kraš
tams implikuotų Maskvos 
suverenumo tiems kraš
tams pripažinimą. (Origi
nale pabrėžta. Vt. Vt.). Tai
gi visi, kas kreipiasi į Ame
rikos valdžią su tokios rū
šies prašymais ar pamoky
mais, turėtų apsispręsti, ko 
jie labiau Lietuvai nori: 
aneksijos nepripažinimo ar 
siuntiniams muitų sumaži
nimo? Abiejų dalykų tuo 
pačiu metu prašyti — ab
surdiška.

Pasakyta aiškiai ir gana 
kietai. Bet ar teisingai ? Pa-

Pabaltijo vokiečiai arba pa
čioje Rusijoje gimę vokie
čiai, kaip pvz. Wilfried 
Strik-Strikfeld gimęs Rygo
je ir pirmojo pasaulinio ka
ro metu kovojęs prieš Vo
kietiją caro kariuomenės ei
lėse. Toji grupė vadovavo 
ir belaisvių apklausinėji
mui.

Tokios organizacijos dė
ka, Gehlenas kiekvieno ryto 
10 vai. galėdavo duoti labai 
tikslų raportą apie padėtį 
Rytų fronte kariuomenės 
štabo viršininkui, kuris re
feravo Hitleriui. Tas vado
vavosi ne faktais, bet savo 
intuicija. Dažnai net savęs 
garsiai klausdamas : ”Kažin 
kaip tokioje situacijoje elg
tųsi ... Stalinas” ?

Savaime aišku, kad pla
čiau žiūrint, Gehlenui tu
rėjo į galvą ateiti ir mintis 
apie sovietų pavergtųjų 
tautų talka. Joms Hitleris 
tik atnešė naują vergiją.

žvelgdamas praeitin Geh
lenas dabar mano, kad visos 
tos pastangos, turint galvo
je Hitlerio pažiūras, buvo iš 
anksto pasmerktos nepasi
sekimui. Tai liečia ir Škir
pos bei Laikinosios Vyriau
sybės, kas verčia manyti, 
kad mes daugiau vadovavo
mės noru negu faktais. Bū
tų kiek daugiau pravertęs ir 
žinojimas kovos tarp Ab- 
wehr pareigūnų ir Gestapo. 
Neatrodo, kad būtumėm ja 
pasinaudoję, išskyrus gal 
keletą atsitikimų, kai kari
nė žvalgyba galėjo išsirū
pinti GESTAPO suimtųjų 
asmenų paleidimą, paliudy
dama, kad suimtieji dirbą 
jai, nors faktinai jie to vi
sai nedarė ir tokiu paliudy
mus giminės parūpindavo 
kyšiais ar vaišėmis. Atėjus 
visų paslapčių atskleidimo 
laikotarpui, gal daugiau su
žinosime ir apie tai.

Sekančiam Nr. Stalingra
das ir Citadelė. 

svartykim. Kol Baltijos 
valstybių aneksavimas ne
pripažintas, jos nėra Sovie
tų Sąjungos vidaus reikalas. 
Todėl ir bet kuri tarptauti
nė intervencija, prašvmas, 
reikalavimas ar derėjima
sis dėl padėties okupuotuo
se Balti ios valstybėse nėra 
kišimasis i Sovietų Sąjun
gos vidaus reikalus, o tik 
kišimasis i okupanto reika
lus, okupuotame krašte. 
Toks gi kišimasis iokiu bū
du neimnlikuoia ir nevali 
implikuoti okunanto krašto 
tarptautinės teisinės padė
ties keit imo. Todėl ir .T A V 
LB valdvbos. Altos ar Vli
ko žvcriai Washingtone dėl 
lunikiškų muitu dovanu 
siuntiniams i okupuota Lie
tuvą nėra JAV vvrinusvbės 
kurstvmas kištis i Sovietu 
Sąjungos vidaus reikalus, o 
tik intervenuoti okupantą 
dėl jo veiksmu okupuotame 
krašte. Ir tai logiškai eina 
iš Baltijos valstybių anek
sijos nepripažinimo.

Atvirkščiai, V. R. toli
mesnė sugestija, kad, sie
kiant okupanto politikos to
kio ar kitokio pakeitimo 
okupuotose Baltijos valsty
bėse, būtų tikslingiau klau
simą kelti visos Sovietų Są
jungos plotme, yra faktiš
kai piršimas atsisakyti nau
dotis Baltijos valstybių 
okupaciniu statusu ir jas 
traktuoti lygiomis su kito
mis sovietiškomis respubli
komis. Jei' tikrai toks ”Aki- 
račių” bendradarbio nusi
statymas, tai jį atvirai reik
tų ir išpažinti, jo nedangs
tant absurdo priekaištu 
tiems, kurie kaip tik nuo
sekliai laikosi Baltijos vals
tybių aneksijos nepripaži
nimo linijos.

Vytautas Vailiekūnas 
(Draugas, 1976. 9. 13)

LAMP SHADE MAKERS
TRIMMERS
BINDERS

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Exp. preferred. Will train willing and 
conacientioua, workeaa. A clean place 
to work. Good hourly rate with an 
excellent incentive program and re- 
tirement plan.

NICOLE CORP.
3615 SUPERIOR AVĖ.
BLDG. 42. 2nd FLOOR 
CLEVELAND. OHIO 

216-391-0200

wanted 
MASTER TOOL

DIE MAKER
Experience in Caibide grinding & 
progreaaive diea.

Apply call or write to:
LEE B1RCH GRAHAM McINTYRE or 

WM. L. KEADY. Jr. 
ADVALLOY INC.

844 E. CHARLESTON RD. 
PALO ALTO. C ALI F. 94303 

415-494-7171
(37-43)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
ALL AROUND M1LL HANDS 

Experienced on HORIZONTAL 4c 
VERT1CAL M1LLS. Be able to aet up 
& operete, work from blue printa & 
close tolerance.
Air conditioned shop & all benefita. 

CENTURY TOOL CO. 
32201 N. Avi. Dr.

Mich. 48071
(34-40)

Madiaon Heighta,
E.O.E.

DIE MAKERS
Are you intereated in good wage«, 
overtime excel. fringe' benefita, in- 
cluding profit aharing, working in a 
new air cond. shop? Ali of thia avail- 
able nt our new localion in Saline, 
Mich. An excel. comiminily to locnte 
your family or a ahort drive via 1-94 
or US-23. For furlher information, 
inquirc at Creacivc Die & Tool. 905 
Woodland Dr., Suline, Mieli. We are 
open Saturdaya for appliculions.

. (37-40)
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KAI AMFITEATRO ARENA
IŠTUŠTĖJO VYTM-,NT-g

Žiūrovo mintys ir įspūdžiai

Mūsų tremties gyvenimo 
rutiną kartas nuo karto su
drumsčia dideli įvykiai — 
Šokių ir dainų festivaliai, 
operos kasmetinės premje
ros, didvyrių Kudirkos ir 
Kalantos žygiai — ir tada 
mes pasijuntame esą pa
griebti ir nešami patriotiz
mo, entuziazmo ir savitar
pio gero sugyvenimo bangų. 
Kai tas dvasinis pokylis at
slūgsta, mes dar kurį laiką 
gyvename maloniais ir 
prasmingais prisiminimais, 
kol kasdienybė vėl mūsų ne
įsiurbia j savo rutiną.

Didžioji Chicagos šventė 
jau praeityje: nutilo mar
šai, šokėjai išėjo iš arenos 
ir publika išsiskirstė: mums 
beliko tik gražūs atsimini
mai. šventės organizatorių 
ir suskridusių iš viso pasau
lio atkraščių šokėjų atkak
lios ir vieningos pastangos 
apsivainikavo grandioziniu 
laimėjimu. Kai žvalgiausi 
po didžiulius emfiteatro bal
konus, prisikimšusius žiūro
vų, — nemačiau nė vienos 
tuščios kėdės — galvojau, 
kad tai yra visų laisvojo pa
saulio lietuvių didžioji 
Šventė.

Kur Lietuvos jaunimas?
Ir dar pagalvojau: viso 

pasaulio tik ne Lietuvos’ 
Tariuos, ne man vienam ki
lo tokia mintis: daugelis 
Šventės dalyvių pasigedo 
jaunimo iš pavergto krašto. 
Viešai tą mintį iškėlė Chi
cagos burmistro atstovas: 
sveikindamas festivalį, jis 
pareiškė turįs vilties per se
kančią šventę pamatyti ir 
iš Lietuvos šokėjus, ku
riems kelionės išlaidas ap
mokėsiąs Chicagos miestas. 
Visa mūsų vadovybė turėtų 
rimtai apie tai pagalvoti. 
1978 m. rengiamas dainų 
festivalis Toronte, Kanado
je. Išleis, neišleis, o pakvies Ar šiaip ar taip kalbėsi,

Tautinių šokių šventėje. Z. Degučio nuotr.

ti reikėtų. Jei atvažiuotų, 
galėtume sakyti, kad tai yra 
tikrai viso pasaulio lietuvių 
dainos šventė, jei neišleistų 
— sakytume, jog geležinė 
uždanga dar toli gražu ne
sirengia pakilti...

Trys generacijos
Arenoje matėme tris šo

kėjų generacijas: pačią 
gausingiausią grupę — jau
nimą, mažesnę — atžalyną 
ir trečią — senjorus. Su di
deliu pasigėrėjimu mes se
kėme jaunuolių sūkuringus 
įsibėgėjimus ir žvalius ap
sisukimus, mus jaudino dar 
netikri, svyruojantieji at
žalyno žingsneliai, sekami 
budrių vadovių akių, ir 
džiugino iškilmingi, lėti 
senjorų gausingi pasitūp- 
čiojimų judesiai. Visos sen- 
jorės šokėjos ryšėjo pui
kiais nuometais, kurie teikė 
joms matronų kilnumą, .,o 
vyrai senjorai šoko skry
bėlėti. Tik šokdami pasku
tinį šokį, senjorai įsibėgėjo 
ir sušoko beveik su jaunat
višku žvalumu.

Senjorams ir vaikams er
dvės arenoje pakako, bet 
jaunimui aiškiai trūko ir 
teko šokti pasivaduojant: 
vieni šoko, o kiti stovėjo pa
sieniais. Milžiniška arena, 
pripildyta darniai šokančių 
šokėjų, darė grandiozinį 
įspūdį. Atrodė, kad tie tūk
stančiai jaunuolių, ritmin
gai judančių pagal muzikos 
taktą, gyvena viena minti
mi — išryškinti tautinio šo
kio amžiną grožį. Penktoji 
šokių šventė dar buvo ir 
tuo ypatinga, kad atskirai 
dalyvavo, kaip minėjau, šo
kėjai senjorai, lyg ir susie
dami ja su buvusių šven
čių tradicija.

Gerai išlaikyti egzaminai 

bet vis vien kartais negali 
išsinerti iš parapijinio gal
vojimo. Mes, detroitiečiai, 
sekėmė spektaklį su išskir
tiniu dėmesiu, nes šokius 
surežisavo šventės progra
mos direktorė, šilainės An
samblio ilgametė vadovė de- 
troitietė Galina Gobienė. 
Sėdėdamas salėje, aš prisi
miniau jos žodžius, pasaky
tus prieš šventę per pokal
bį su kol. J. Janušaičiu 
(Dirva, 1976. VIII. 26). Pa
stebėjusi, kad jos darbas 
einąs galop ir kad netrukus 
laikysianti "didelį egzami
ną”, tačiau širdyje esanti 
rami, nes dirbusi nuošir
džiai, galvodama apie žiūro
vą, kuriam ji norinti "su
teikti pasigrožėjimo ir ža- 
vėsio valandėlę, stebint mū
sų tautos turtą — šokį”.

čia norėčiau papildyti jos 
mintį ta prasme, kad lie
tuviškas šokis mums teikia 
ne tik estetinio "pasigrožė
jimo ir žavėsio valandėlę", 
bet ir patriotinį išgyvenimą 
bei pasididžiavimą, kad 
mes, lietuviai, sugebame to
kius didelius festivalius su
ruošti. Juk Amerikoje yra 
daug etninių grupių, bet nė 
viena iš jų, gal tik išskyrus 
latvius, tokiais organizaci
niais gabumais nepasižymi. 
Organizuojant tokius dide
lius pasirodymus, reikia vi
siems” laikyti egzaminus" 
— tiek vadovybei, tiek daly
viams. Reikia pasakyti, kad 
mūsų Galina "egzaminus iš
laikė” geriausiai, kaip juos 
buvo galima išlaikyti esa
mose sąlygose. Tą pati rei
kia pasakyti apie festivalio 
vadovybę ir pačius šokėjus. 
Muzikinę šventės dalį sklan
džiai ir kompetetingai pra
vedė plačiai žinomas neoli- 
tuanų orkestro ilgametis 
vadovas Algis Modestas.

Prezidentienės ponios 
Betty Ford apsilankymas

Prezidentienė Betty Ford sveikinasi su šokėjom.
A. Plėnio nuotr.

suteikė šventei oficialų bliz
gesį ir, be abejo, daug pri
sidėjo prie festivalio išrek- 
lamavimo amerikiečių vi
suomenėje per spaudą ir 
radiją.

Negaliu čia nepaminėti ir 
labai gražaus, sakyčiau, 
luksusinio šventės proga iš
leisto leidinio — Penktoji 
laisvojo pasaulio lietuvių 
šokių šventė. Viršelį puošia 
dail. Alos Korsakaitės-Sut- 
kuvienės šaunios lietuvaitės 
piešinys. Leidinys gausiai 
Iliustruotas, išspausdintas 
ant gero popieriaus ir daro 
labai skoningą įspūdį.

Mintys po šveniės
Taigi, didžioji šventė pa

sibaigė ir galima daryti kai 
kurias išvadas, žinoma, pa
ti didžioji išvada yra ta, 
kad šventė pasisekė. Į klau
simą — Kodėl pasisekė ? — 
man rodos, galėtų būti tik 
vienas atsakymas: visi dir
bo sutartinai, nekaišiodami 
vieni kitiems kojų. Sekda
mas jaunimo darnius žings
nius, galvojau, kad jei taip 
vieningai ir solidariai dar
buotųsi mūsų veiksniai, bū
tų kur kas mažiau drumz
lių ant organizacinio ir vi
suomeninio gyvenimo pa
viršiaus ir mes, be abejo, 
galėtume pasidžiaugti di
desniais laimėjimais, siek
dami savo tikslų. Tariu, kad 
būtų pats metas nusikraty
ti sukalkėjusiais kevalais, 
nusižiūrėjus į jaunimą, pa
tiems "atjaunėti” ir visuo
meninės veiklos arenoje 
imti dėlioti žingsnius pagal 
vienybės maršą ...

Tą savaitgali visa Chica- 
ga buvo labai "sulietuvėju
si". LŽS Centro Valdyba 
buvo sušaukusi laikrašti
ninkų sąskrydi. Buvo aptar
ti spaudos reikalai ir svar

biausia — nutarta leisti 
spaudos metraštį. Buvo su
sirinkusi naujoji Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Ta
ryba ir išrinko naują vado
vybę. Taip pat buvo suva
žiavę vilniečiai aptarti sa
vo organizacijos reikalų ir 
išrinkti naują vadoovybę. 
Agronomų Sąjungos Valdy
ba suruošė pobūvį, pakvies- 
dama ir iš kitur atvykusius 
kolegas. Neolituanų Chica
gos skyrius, vadovaujamas 
dr. ž. Modestienės, surengė 
Paryžiuje gyvenančio dail. 
Kasiulio ir dail. Kasiulie- 
nės meno parodą. Daug chi- 
cagiečių lietuvių turėjo iš 
kitur atvykusių svečių, ži
noma, didžiausias sambūris 
buvo banketas, suruoštas po 
šokių šventės.

DESIGNER
MINOR LAYOUT

MEDIUM SIZE 
AUTOMOTIVE PARTS 

MANUFACTURER 
HAS OPENINGS IN 

ENGINEERING DEPT. 
FOR DESIGNERS 

AND MINOR LAY-OUT 
WITH EXPERIENCE IN 

AUTO BODY HARDWARE. 
GOOD VVORKING CONDITIONS. 

FRINGE BENEFITS 
AND OVERTIME.

APPLY IN PERSON

FERRO Mfg.
1380 E. WOODBRIDGE 

DETROIT. MICHIGAN 48207

0WNER 
OPERATORS

Have Severai openings available for 
1972 or nevver C/O tractors. Trailers 
furnished vvith no expense. Excel- 
lent revenue. Long and short meat 
hauls east from Omaha and Sioux 
City area. Established backhauls 
and dispatch. Minimum layover and 
deadhead.

John Schueman, Agent

CRST, INC.
Avoca, la. (712) 343-2101.

(37 30)
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BEKELIAUJANT ANTAMAS LAUKAITIS

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS
Kur bevažiuotum Euro

poje šiandien, daugiausiai 
atostogaujančių vasarotojų 
sutiksi iš Vokietijos. Inflia
cija, bedarbė, piniginiai 
sunkumai taip jaučiami, 
kad ir turtinguose anglo
saksų kraštuose, yra labai 
mažai pastebimi Vokietijo
je, kur ir šiandien dar dir
ba apie 3 milijonai svetim
taučių. Vokietijoje gyveni
mas klesti kaip niekada 
anksčiau ir šiuo gyvenimu 
vokiečiai ypatingai moka 
naudotis. Niekur neišgirdau 
vokiečių sundžiantis bedar
be ar bent kokiais suvaržy
mais. Jų restoranai, alinės, 
festivaliai perpildyti žmonė
mis, geriančiais litrinius 
gero alaus bokalus, valgan
čius įvairiausius skanumy
nus, labai mažai bekalban
čius apie įvairiausias politi- 
nes problemas ir dar ma
žiau, ar visai nenorinčius 
prisiminti karo hitlerinio 
laikotarpio. Būnant Čia pa
čiame vasaros viduryje ir 
pagal juos tokių "kaitrų” 
nebuvus jau nuo 1916 metų 
ežerėlių pakraščiai yra pilni 
besimaudančių jaunų ir vy
resnių žmonių. Tačiau tuoj 
pat ten krenta j akis pertu- 
kę žmonės, kone visą laiką 
ką nors valgą ir gerią, kai 
pas mus Australijoje, o gal 
ir Amerikoje, didžiausia, 
ypatingai moterų problema 
yra svorio pridėjimas. Ne
turint tokių rūpesčių, gal 
dėl to ir vokiečių moterys 
yra daugiau linksmesnės ir 
gyvenime daugiau malonu
mų turinčios.

Būdamas Portugalijoj ir 
Ispanijoj labai daug valgiau 
braškių, žemuogių, serbentų 
ir kitokių mano mėgiamų 
uogų, dažnai neturint laiko 
nei jų gerai nuplauti. Pary
žiuj jau pradėjau jaustis 
blogai, o Muenchene mano 
pilvelis visai sustreikavo, 
kad nei bavariškos skanios 
dešros, nei skanus jų alus 
visai buvo nepriimtinas. Ge
rai kad šiame buvusiame 
olimpiniame mieste gyvena 
mano pusbrolio sūnus dr. 
Arūnas Laukaitis, vedęs 
taip pat daktarę žmoną. 
Abu daktarai tuoj pat mane 
pagydė ir tinkamai ligotus 
vidurius paruošė bavariš
kom linksmybėm, kurių šis 
katalikiškas kraštas turi la
bai daug ir, nemeluojant ga
liu pasakyti, kad bavarai 
moka tikrai savo gyvenimą 
linksmą padaryti.

Muenchene apsistojau pas 
savo pusbroli ir jo mielą 
Mamutę Laukaičius, kurie 
Lietuvoje ir vėliau Vokieti
joje, buvo mokytojai, šian
dien abu jie pensininkai, 
tris labai gerai įsikūrusius 
vaikus turintieji Ameriko
je ir jauniausį sūnų daktarą 
čia pat. Daug kartų skaičiau 
apie kitų kraštų ir pats ži
nau apie Australijos socia
linį senatvės aprūpinimą ir 

pensijas. Atrodė jos labai 
geros, tačiau labai nustebau 
Vokietijos socialiniu aprū
pinimu. Nuo šio mėnesio vi
durio mano pusbrolis su 
žmona gaus savo pensijos 
(rentės) pakėlimą ir dabar 
abu per mėnesį gaus 2400 
markių (amerikoniškas dol. 
yra 2.56 ir australiškas — 
3 vok. markės). Gyvena jie 
gražiame valdiškame bute, 
maža nuoma, nemokami vi
sokį priedai, taip/kad pagal 
mano giminių ir įeitų čia su
tiktų lietuvių pensininkų 
pasisakymus, jie yra labai 
laimingi, kad niekur iš Vo
kietijos neišvažiavo.

Jaunasis mano giminė dr. 
Arūnas, po ilgos praktikos 
ligoninėse ir išlaikytų egza
minų gavo specialisto (vi
daus ligų) teises ir kartu su 
savo žmona ginekologe ati
darė Augsburge kabinetą. 
Nors gydytojų turiu ir 
draugų, ir pats lankiausi 
specialistij kabinetuose įvai
riuose kraštuose, tačiau to
kio kabineto nesu net nei 
filmose matęs. Patys mo- 
derniškiausi vokiški, japo
niški ir kitoki aparatai, ap
tarnaujami trijų specialiai 
paruoštų seselių, užima 12- 
ką kambarių, čia dviejose 
televizijos kamerose pats 
ligonis gali matyti savo vi
dujinį kūno, kraujo širdies 
ir kt. darbą, kai smulkiau
sius tavo vidujinius sutri
kimus gydytojas tuoj pat 
suranda. Visa bėda, kad tas 
mano sportininkas giminė 
daktaras užsigeidė patikrin
ti ir mano sveikatą, nu ir 
žinoma, jo tie modernūs 
aparatai tuoj pat surado, 
kad aš per storas, kad ma
no kraujas per riebus, kad 
mano kepenys patinę, kad 
aš negaliu to valgyti, to ger
ti ir t.t. ir t.t. Ot ir papuo
liau su ta modernia medici
na. Tėvai ir prieteliai vaiši
na, valgydina ir pyksta jei 
vokišku gėrimėliu to nepa
vilgai, o sūnus daktaras ir 
jo modernizmas kitas kal
beles kalba. Taip ir nežinau 
su kuo man geriau čia links
mojoj Vokietijoj draugauti.

Muenchene, būnant lietu
viškose pamaldose, kurias 
laikė Vokietijos Sielovados 
vadovas prel. J. Aviža, vi
sai netikėtai sutikau mel- 
bournietį savo prietelių H. 
Antanaitį, kuris su savo 
žmona važinėja po Europą 
ir reklamuoja busimąją Vi
ją Tautinę Skautų Stovyklą 
Australijoje 1967 metų pa
baigoje. Jau jam pasiseks 
prikalbinti atvažiuoti tas 
visas gražias lietuvaites su 
kuriomis jis čia buvo mato
mas, tai tikrai Australijos 
ne tik skautai, bet ir kiti vi
si jauni lietuviai vyrai savo 
kalbas turės greitai pames
ti ir bent kokias svetimtau
tes pamiršti.

šiame mieste taip pat su
tikau po Europą begastro-

Alina Grinienė, veikli Muencheno lietuvė.

liuojantį ir adelaidiškį spor
to veikėją ir Australijos 
lietuvių spaudos darbuotoją 
Balį Nemeiką. Su juo aplan
kėm pokarinį garsų lietuvių 
lagerį Seligenstat, iš kurio 
dabar tik buvusios arklidės 
yra telikę. Tačiau vietiniai 
vokiečiai dar gerai atsime
na buvusius lietuvius, ypa
tingai jų buvusius gerus 
futbolininkus, paminėdami 
net kai kurių pavardes. At
švenčiant šį susitikimą, vo
kiečiai savo restorane mus 
net pavaišino pokariniu ir 
pas lietuvius labai populia
riu "Svečki” šnapsu, nuo 
kurio man akys tik nepaža
liavo. Vietiniai klausė kas 
atsitiko su gražiuoju buvu
siu stovyklos kryžium. Ge
rai, kad žinojau, nes jis da
bar išdidžiai stovi Vasario 
16-sios gimnazijoje.

Kitas, buvęs labai gražus 
kryžius Augsburgo mieste, 
šiuo metu yra gana apgailė
tinoje padėtyje ir reikalin
gas greito remonto, nes ki
tu atveju jį vokiečiai nori 
pašalinti. Kiek girdėjau, bu
vusių Augsburgo stovyklų 
lietuvių tarpe yra renkamos 
aukos ir šis gražusis kry
žius bus atremontuotas.

Muenchene be kitų įžy
mybių veikia ir dvi radijo 
stotys, kiekvieną dieną įvai
riomis kalbomis duodančios 
žinias į okupuotuosius Ry
tų Europos kraštus. Tai 
”Free Europe” ir "Liberty”. 
Paskutiniosios programa 
yra taikoma daugiau Sov. 
S-gos kraštams ir jų tarpe 
Lietuvai. Viena iš šios lie
tuviškos programos darbuo
tojų yra Alina Grinienė-Mi- 
liušytė. Kartu su jos vyru 
dr. J. Grinium, jų jaukia
me ir iš visų pusių lietuviš
kumu dvelkiančiame bute 
turėjau malonų ir mielą pa
sikalbėjimą. A. Grinienė, 
nesenai sulaukusi 60-ties, 
yra ne tik Muencheno, bet 
tur būt ir visos Vokietijos 
lietuvių nepavargstanti lie
tuviškojo darbo variklis. 
Baigusi gimnaziją, ji akty
viai pasireiškia studentų 
veikloje, ji 1941 metų suki
limo dalyvė, baigusi pran

cūzų kalbos studijas Kauno 
universitete, ji vėliau mo
kytojauja Vokietijoje, Va
sario 16 gimnazijoje, suku
ria tautinių šokių grupes, 
vargo mokyklos vedėja, 
”Amerikos Balso” ”BALF” 
tarnautoja ir kt. Niekuomet 
nėra jai nuovargio, niekuo
met ji nepasako bent ku
riam lietuviškam reikalui 
ne, niekuomet ji nevengia 
bent kokio lietuviško darbo 
ir neklysiu pasakydamas, 
kad niekuomet lietuviškasis 
ir ypatingai jaunimo gyve
nimas nebūtų toks lietuviš
kas, jeigu jo priekyje nebū- 
t; vietinių lietuvių vadina
mos "Ponytės” Alinos Gri
nienės. Tr man nuoširdžiai 
besikalbant jų vaišinguose 
namuose, jos rūpestis buvo 
kaip geriau reikės pravesti 
jau 23-sias Europos Lietu
viškųjų Studijų savaitės 
dienas, įvykstančias Pran
cūzijoje, netoli Paryžiaus, 
kurių viena iš organizatorių 
yra ir A. Grinienė. Tai yra 
Europos lietuvių, paremtų 
net ir daugeliu svečių iš ki
tų pasaulio kraštų, lietuviš
kos kultūrinės dienos, ku
riose jau šiais metais yra 
užsiregistravę virš 100 da- 
lyviti ir kuriose be kultūri
nių paskaitų šiais metais 
bus ir Paryžiuje gyvenan
čių lietuvių dailininkų: P. 
Gailiaus, V. Kasiulio, S. 
Kondrataitės, ž. Mikšio, R. 
Motiejūnaitės ir A. Raudžio 
darbų paroda.

Būdama ir ypatinga lietu
viškojo jaunimo draugė A. 
Grinienė jau dabar rūpinasi 
busimuoju Europoje Pasau
lio Liet. Jaunimo Kongresu. 
Nors visą pagrindinį darbą 
Čia atliks jaunimas, tačiau 
ji ir kiti jaunimo draugai 
bus nuoširdūs jaunimo pa- 
gelbinininkai. Už savo dar
bus lietuvybei ir už savo tą 
nuolatinę pagalbą viskam 
kas tik yra lietuviška, ji 
prieš kurį laiką buvo atžy
mėta visuomenininkės pre
mija. Aš tikiu, kad savo lie
tuviškame darbe ši maloni 
muenchenietė p. A. Grinie
nė niekuomet nepavargs, 
nepasens ir niekada neišeis 

į taip vadinamą lietuvišką
ją pensiją”. Aš tegaliu tik 
palinkėti jai daug, daug 
sėkmingų ateities metų.

šiame olimpiniame mies
te paskutinį kartą buvau 
keturis metus, kai Čia bu
vo paskutinioji olimpijada, 
taip gražiai vokiečių pra
vesta, kurios metu buvo su
važiavę ir gana didelis skai
čius lietuvių iš įvairių pa
saulio kraštų. Daug manęs 
kas iš vietinių klausia ar 
Muenchenas per šiuos me
tus yra pasikeitęs? Labai 
daug tai tikrai ne. Kainos, 
palyginus su kitais Vokieti
jos miestais čia, kaip ir 
anais olimpiniais metais, 
yra pačios aukščiausios. 
Moterys, kaip ir anksčiau, 
taip ir dabar iš visos Vokie
tijos rengiasi moderniškiau
siai ir gal yra pačios gra
žiausios Vokietijoje. Bava
rai yra draugiški ir, svar
biausiai, moka linksmintis. 
Netoli manęs kur aš gyve
nu, Karlsfelde jau prasidėjo 
10 dienų truksiantis alaus 
festivalis. Vėliau jį seks 
Dachau ir kitų priemies
čių festivaliai, pasibaigiant 
garsiuoju "October Festi- 
val” Alus, įvairiausi valgiai, 
dainos, dūdų orkestrai ir 
festivalinė nuotaika žmogų 
kažkaip iškelia iš tos pilkos 
kasdienybės, padaro links
mu ir pats įsijungdamas į 
linksmų ir draugiškų bava
rų tarpą, bevalgydamas 
keptą ir rūkytą žuvį, be- 
čiulpdamas viščiuko kulšį 
ar didelio sūdyto ridiko ri
tinį, viską tai nuplaujant 
litrinio bokalo alum ir pa
lydint skambiom vokiškom 
dainom ir šokiais ant stam
bių ąžuolinių suolų ar net 
stalų, tu vargšas žmogus 
visai pamiršti, kad tavo giJ 
minė daktaras tau liepė svo
rį numesti, kraują praskies
ti ir mažiau turėti šių kas
dieninių ir vargšui žmogui 
prieinamų, linksmybių. Ne
žinau ar Vokietijoj žmonės 
procentiniai ilgiau, ar trum
piau gyvena, tačiau tik vie
na galiu pasakyti, kad jie 
šiandien savo gyvenimą da
ro daug daugiau linksmes
niu ir įvairesniu negu pas 
mus Australijoje ir, manau, 
kad ir Amerikoje. O kas ge
riau ar sveikiau, tai pareina 
nuo paskiro individo, tačiau 
po Australijos, kurioje jau 
aš tiek metų gyveni! ir ku
rioje jau taip apsipratau, 
sekantis artimas ir saviškai 
linksmas gyvenimas tur būt 
bebūtų Vokietijoje, su jų 
garsiąja ir labai festivaliuo
se populiaria daina ”O pro- 
sit, o prosit...” Aš manau 
neapsiriksiu pasakydamas, 
kad besilankant Europoje 
būtinai reikia turistui apsi
lankyti ir Vokietijoje, o 
ypatingai ir jų linksmojoje 
Bavarijoje.

MACHINIST— 
MAINTENANCE
TO MAKE PARTS AND MAIN- 
TAI N AUTOM ATIC PRODUC- 
TION EQUIPMENT O. T. AVAIL
ABLE. DAY SHIFT ONLY. GOOD 
BENEFITS, PENSION. STEADY 
WORK. CLIFTON N. J. (201) 
772-3200. (33-39)
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• V. Daugirdaitė-Sruogie
nė, LIETUVOS STEIGIA
MASIS SEIMAS. (1920. V. 
15 — 1922. X. 7). Išleido 
Tautos Fondas, 29 West 57 
St., New York, N. Y. 10019. 
Leidinys didesnio formato, 
272 psl., kaina 6.50 dol.

Autorė dėsto atkurtosios 
nepriklausomos Lietuvos 
kovas valstybei apginti, in
tensyvų pasiruošimą Stei
giamajam Seimui rinkti, 
rinkimų eigą ir, svarbiau
sia, didžiuosius Seimo at
liktus darbus,

• LITHUANIA MINOR. 
Studia Lituanica III. A Col- 
lection of Studies on Her 
History and Ethnography. 
Edited by Martin Brakas. 
Published by Lithuania re- 
search Institute, Ine., 29 
West 57 Street, New York, 
10019 Printed by Lithua
nian Encvclopedia Press, 
Ine., 395 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

šioje mažlietuvio Marty
no Broko gražiai suredaguo
toje kolektyvinėje knygoje 
yra atspausdintos 6 studi
jos, liečiančios Mažosios 
Lietuvos istorinį lietuvišku
mą. Keturios studijos at
spausdintos anglų kalba, 
viena vokiečių kalba ir vie
na lietuvių kalba. Iš eilės 
jos knygoje paskleistos ši
taip: Jonas A. Stikliorius 
"Lithuania Minor in Inter- 
national Treaties (9-66 
psl.); Povilas Rėklaitis 
"Kleinlitauen in der Karto- 
graphie Preussens" (67- 
120); Algirdas Budreckis 
"Lithuanian Soldiery in the 
18th Century Prussian Ar- 
my” (120-150); Algirdas 
Budreckis "The Lithuanian 
-Language Decrees and Pro- 
clamation of the Prussian 
King” (151-214); Jurgis 
Gimbutas "Grave Markers 
of Lithuania Minor” (215- 
248); Vilius Peteraitis "Ma
žosios Lietuvos vietovar
džių svetimėjimas XX am
žiuje” (249-301).

Puikiai atspausdinta ir 
kietais viršeliais knyga kai
nuoja 15 dol. Užsisakoma 
tokiu adresu: Lithuanian 
Encyclopedia Press, Ine., 
395 W. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127.

• V. Frankienė-Vaitkevi- 
čienė, DU DRAUGAI. Pre
mijuota apysaka jaunimui. 
Viršelis ir iliustracijos D. 
Stončiūtės-Kuolienės. Išlei
do JAV LB švietimo Tary
ba. Leidinys 222 psl., kaina 
4 dol. Knygą galima užsisa
kyti šiuo adresu: Antanas 
Kareiva, 7030 So. Rockwell 
Št., Chicago, BĮ. 60629.

Tai JAV LB švietimo Ta
rybos skelbtojo Jaunimo 
skaitinių konkurso 500 do-

DAINOS IR SMUIKO KONCERTAS
PHILADELPHIJOJE VINCENTAS GRUZDYS

A.L.T. S-gos Philadelphi
jos skyrius jau eilė metų 
savo kultūriniuose parengi
muose parinkdavo aukšto 
lygio meninę programą ir 
turėdavo nemažų pasiseki
mų. Ir šiais metais yra ruo
šiamas vertas dėmesio iš
girsti ir pamatyti dainos ir 
smuiko koncertas, kuris 
įvyks š. m. spalio mėn. 2 
d., šeštadienį, Lietuvių Tau
tiniuose Namuose, 2715 
East Allegheny Avė. Jį iš
pildys senai matyta ir gir
dėta Philadelphijoje, plačiai 
žinoma, garsi dainininkė Al
dona Stempužienė-švedienė. 
Kitas malonumas publikai 
bus smuikininkės Brigitos 
Pumpolytės pasirodymas. Ji 
gerai pasiruošusi išpildyti 
daug reikalaujančius kūri
nius.

Jei Philadelphijos lietu
viška kolonija gali jaustis 
laiminga turėdama savo 
tarpe nemaža jaunų, veiklių 
žmonių politikos srityje, bei 
visuomeniniam darbe, tai 
gal yra kiek nuskriausta tu
rėdama savo tarpe labai ma
ža meno talentų. Vietos lie
tuviams bus retas malonu
mas išgirsti senai girdėtą 
smuiko meno talentę Brigi
tą Pumpolytę. Talentingoji 
smuiko menininkė Brigita 
vietos lietuviams pažįstama 
jau iš ankstyvos jaunystės. 
Dar gimnazijos mokinė vie
tos lietuvių kultūrininėse 
programose Brigita savo 
smuiko išpildymuose parodė 
talentingų sugebėjimų.

Smuiko studijas ji pradė
jo būdama 6 metų. Tą jos 
talentą pastebėjusi mamytė 
savo dukrelei leido reikštis 
toliau. Gimnazijos suole, 
mokytojų tarpe, jos talen
tas buvo aiškiai pastebė
tas. Ir baigus gimnaziją vi
są laiką akademinėse studi
jose ji turėjo stipendiją. 
Akademijos lankymo metu 
Philadelphijos lietuvių vi
suomenė džiaugėsi naujo ta
lento brendimu ir kviesdavo 
ją į savo kultūrines progra
mas. Dar vaikystėje Brigita 
pamėgusi muziką, 1959 m. 
Dirvos surengtose jaunų ta
lentų varžybose užėmė pir
mąją vietą. Vėliau daug 
kartų koncertavo Philadel
phijoje, New Yorke, Balti
morėje, Bostone ir kituose 
miestuose. Studijų metu 
Brigita ne vien mokykla pa
sitenkino. Ji buvo suorgani
zavusi savo smuiko kvarte
tą, su kuriuo ji pasirodyda
vo vietos amerikiečių kultū
rinėse programose. Taip
gi priklausė Philadelphijos 
apylinkių koncertiniuose or
kestruose. 1970 metais Bri
gita baigė The Philadelphia 
Musical Academy. Tai aka
demija su piano 5 metų aka
demine programa, kur spe- 

lerių premiją laimėjusi apy
saka.

cialiuoju kursu Brigita tu
rėjo smuiko skyrių. Dabar 
ji dėsto muziką Haddonfield 
akademijoje, Episcopal aka
demijoje, Cabrini College ir 
keliose aukštesniosiose mo
kyklose, kur ji yra styginių 
instrumentų mokytoja ir di
riguoja orkestrui.

1974 metais Chicagoje, 
Margučio radijo koucerte 
Brigita Pumpolytė čikagiš- 
kius nustebino, štai ką yra 
pasakęs apie jos koncertą 
Vladas Jakubėnas:

"Užgirdome tikrą artistę, 
su aukšta, švaria technika 
ir neabejotinu solistės polė
kiu: skambiu, dainuojančiu 
tonu ir klausytojus pagau
nančiu jausmingumu. Ji at
liko virtuozinio lygio kūri
nius”... (Draugas, 1974). 
Apie tą pati Brigitos smui
ko koncertą (Dirva, 1974) 
Antanas Nakas sako: "Ji 
puikiai atliko Saint-Saenso 
"Rondo Capricciosų", paro
dydama savo smuikavimu, 
kad ji yra gera menininkė, 
turinti gerą techniką, gra
žų toną ir skoningą veikalų 
interpretaciją. Solistę da
bartiniu metu galima pri- 
skaityti prie geriausių Pa
baltijos moterų smuikinin
kių. Ji turį dar vieną labai 
gražų, labai retą pas meni
ninkus privalumą: sunkios 
techniškai pasmuikuoti vie
tos, jos veide iššaukia malo
nią, nežymią šypseną, kuri 
tur būt, jai lengviau pade
da išbristi iš pasitaikiusių 
sunkumų ir jos smuikas vėl 
pradeda dainuoti, primin
damas mums surastą sena
me smuike įrašą: "Arbor 
visa, tacui, mortua cano" 
(Kuomet buvau dalis gyvo

Smuikininkė Brigita Pumpolytė.

Sol. Aldona S tempužienė-Švedienė koncertuos Philadel- 
phijoje spalio 2 d. Programoje: Bramso, Schumanno, Chopino, 
Banaičio, Dvariono, Gruodžio. Saint-Saens, Verdi ir kitų kūri
niai. Koncerte dalyvauja ir smuikininkė Brigita Pumpolytė. Kon
certą ruošia ALT S-gos Philadelphijos skyrius.

medžio — tylėjau, dabar 
miręs dainuoju).

Smuiko muzika mūsų 
koncertuose itin reta, klau
sytojams atneša džiaugsmo 
ir malonumo, ypač jei smui
kininkė parodo puikią pa
žangą technikoje.

Todėl spalio 2 d., Phila
delphijos visuomenei bus 
reta proga išgirsti senai 
matytas iškiliąsias dainas 
ir smuiko menininkes Aldo
ną Stempužienę-švedienę ir 
Brigitą Pumpolytę, kurioms 
akompanuos Brigitos moks
lo draugė, pianistė Norma 
Meyer. Reikia manyti, kad 
tai bus puikus koncertas ir 
Philadelphijos apylinkių lie
tuviai su susidomėjimu at
vyks jo pasiklausyti.

RYŠIAI SU DIRBANČIAIS 
INFORMACIJOJE

Maloniai prašome įvairių 
kolonijų lietuvius pranešti į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centrą, 2606 W. 63 St., Chi
cago, III. 60629, tel. (312) 
778-6900 vardus ir adresus 
tų lietuvių kilmės žmonių, 
kurie dirba amerikiečių te
levizijos ar radijo stotyse, 
laikraščių redakcijose. Glau 
dėsni ryšiai su jais gali ge
rai pasitarnauti lietuviškam 
reikalui. /

«• Ambrose Zatkus, gyv. 
Redondo Beach, Calif., š. m. 
balandžio 8 d. atnaujinda
mas prenumeratą pridėjo 
•Dirvai paremti auką 20 dol. 
Deja, matyt moderniškai 
organizuotas JAV paštas jo 
laišką pirm nuskraidino į 
Marsą, nes laiškas Dirvą 
pasiekė tik po 5 mėnesių, 
būtent rugsėjo 7 d.

Nuoširdžiai dėkojame A. 
Zatkui už auką.

• Dail. A. Rukšleles kū
rinių paroda atidaroma š. 
m. spalio 1 d. Lietuvių Tau
tiniuose Namuose Chicago
je.

JOURNEYMAN PLUMBER 
Company serving the "Top of Texas** 
for over 25 years is loooking for a 
Journeyman plumber interested in 
pamanant tmploymenl. Mušt be hard 
worker, dependabla and sober. Cuar- 
anteed 40 hours plūs overtime. 
Transportation to fc from work, paid 
vacation and haalth inauranca are 
Just a few of the excellent benefits. 
Call MALCOLM HINKLE. person to 
person collect.

806-669-7421,
Pampa, Texas 79066 

(38-43)

AUTOMATIC
SCREW MACHINE 

OPERATOR
6 St up and operate single spindles. 
Excellent wages and (ringe benefits, 
clean air conditioned plant. Minimum 
2 years ezperience. Day Shift. Steady 
year round work. apply at:

PEGASUS
Division of Koehring Co.

2890 JOHN R ROAD
TROY, MICHIGAN 

Or Call: NORM MILAM
313-689-9000

An Equal Opportunity Employer M/F 
(38-41)
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■ laiškai Dirvai
ATSAKYMAS

BR. KETURAKIUI

šių metų "Dirvos” Nr. 36 
Br. Keturakis bando mane 
sukritikuoti ir "pataisyti" 
kai kuriuos mano olimpi
nius aprašymus. Nors as
meniškai ir nepažįstu, ta
čiau gerbiu šį mūsų sporto 
veteranų, kurio daugelį spor 
tinių aprašymų aš esu su 
malonumu ir pasigėrėjimu 
skaitęs. Tačiau su dideliu 
apgailestavimu aš turiu pa
reikšti, kad gerbiamas ma
no kritikas, mane bekriti
kuodamas, padarė pats la
bai didelę klaidų.

Kaip anksčiau, taip ir da
bar sakau ir tvirtinu, kad 
penki olimpiniai ratai (gali 
būti žiedai ar lankai) nuo 
pat pirmųjų moderniosios 
olimpiados dięnų, modernio
sios olimpiados atgaivinto
jo ir tėvo Pierrc de Cou- 
bertin pasiūlymu, vėliau 
priimant Tarp. Olimp. Ko
mitetui, reiškia penkis pa
saulio kontinentus. Su sa
vim neturėdamas platesnės 
olimpinės medžiagos, pasi
ėmiau savo prieteliaus dr. 
A. Ramono jauniaus sūnaus 
”The World Book Encyclo- 
pedia” ir ten 566 puslapyje 
aiškiai yra parašyta, kad 
penki olimpiniai ratai — 
žiedai reprezentuoja penkis 
kontinentus Eurasia (Euro
pa ir Asia) Afrikų, š. Ame
rika ir Australijų. šie visi 
ratai yra sujungti draugia-, 
kūmo ženkle. Penkios: mė
lynos, geltonos, juodos, ža
lios ir raudonos spalvos, ku
riomis yra nupaišyti šie ra
tai, yra pagrindinės olimpi
nės spalvos ir kiekviena 
olimpinė komanda būtinai 
turi bent vienų iš šių spal
vų turėti savose uniformo
se. Ir kas gali būti aiškiau 
ir paprasčiau, p. Keturaki?

Kas liečia kubietį bėgi
kų, tai jis tik per pastaruo
sius du metus pasidarė žino
mas ir dabar dar žinomes

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.

WW1t TMYBL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box I 16 

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

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE 
Air fare» rubjecl to chanas* and Covemment approval.

NoHntisma atalkviaeti gimines ii Lietuvos sutvarkoma reikalau
jamus iikvisthnn rfnkvmentus.

nis. Sėkmės jam. Kalbant 
apie lietuvius sportininkus 
A. Juozaitį ir J. ūdra, tega
liu savo mielam kritikui pa
sakyti, kad aš buvau labai 
patenkintas ir tiesiog di- 
džiavausi, kai per garsiakal
bį buvo paminėta Juozaičio 
pavardė, pasakant, kad jis 
savo laiku pagerino Muen- 
cheno olimpinį rekordą, gi 
J. ūdros pasekmių ir atsic- 
kimų aš į Montrealį nebu
vau pasiėmęs ir, kai man 
Lietuvos sporto darbuoto
jai pristatė jį ir pasakė, 
kad šis, buvęs garsus Eu
ropos gal ir pasaulio fech
tuotojas, yra oficialus olim
piados teisėjas ir būsimoje 
Maskvos olimpiadoje jau 
yra pakviestas būti vyriau
siu fechtavimo teisėju, tai 
aš irgi tik apsidžiaugiau ir 
parašiau.

Tarp kitko p. Keturaki, 
aš nerašau ir neduodu mū
sų spaudoje precizinių olim
pinių sporto rezultatų, ka
dangi jie savaitraštyje jau 
būtų pasęnę, senai visiems 
žinomi ir niekam, gal išsky
rus jus, įdomus. Mano re
portažai yra to momento 
įspūdžių aprašymai, norin
tieji daugiau iškelti mūsų 
lietuviškąjį sportinį gyveni
mą ir lietuvių pasisekimus 
ir tai daugiausiai rašomi po 
visų dienos varžybų, daugu
moje visiems miegant ir 
tik tam vargšui žurnalistui, 
neturint jokios materialinės 
-naudos, o tik iš meilės sa
vam lietuviškam žodžiui, 
patiekiant savo įspūdžius.

Aš linkiu, jums p. Ketu
raki, vietoj sausų ir gal pa
senusių, jūsų kritikų, kar
tais net užgaunant paski
rus rašeivas, pačiam atei
nančioje olimpiadoje ar ku
riam nors kitom sportiniam 
subuvime, atsirasti, sutikti 
savus lietuvius, parašyti 
apie juos, supažindinant 
juos su visu lietuvišku pa
sauliu ir pan. Aš tikiu, kad 

toks jūsų darbas bus daug 
naudingesnis, negu ieško
jimai po senas rezultatų 
knygas ir vėliau, dėl mažų 
smulkmenų, net ir pačiam 
suklystant, bereikšmiai ki
tus kritikuoti.

Baigdamas linkiu jums 
sėkmės ir daugiau ateityje 
net nebandysiu atsakinėti 
jums, nes tai bus tik laiko 
gaišinimas.

Antanas Laukaitis

PUIKI DIRVA
Aš gavau jau du nume

rius Dirvos. Patenkintas 
skaitau. Paskutinis gegužės 
6 dienos mane pasiekė per 
paštą birželio 23. žinote, 
pas mut lietuviški laikraš
čiai yra menki, o mums iš 
užsienio sunku dėl ekonomi
nių sunkumų prenumeruoti. 
Aš esu didelis lietuviškos 
spaudos bei knygos mėgė
jas, taigi kai gaunu lietu
višką laikraštį, rodos, at- 
gaivėja labiau lietuviškieji 
jausmai. Dirva turi pasi
rinkus tikrą lietuvišką tiks
lą. Jeigu visi lietuviai dirb
tų taip, gal daug galėtume 
padėti mūsų broliams Lie
tuvoje. Man rodos, kad pa
triotinė tautinė lietuviška 
spauda yra galingesne už 
ginklą. Gaila, kad atsiranda 
šalia komunistinės spaudos 
ir kitų lietuviškų laikraščių, 
kurie nerašydami nieko 
prieš Maskvos okupantą, 
patys kerta medžio šaką ant 
kurios jie patys sėdi. Ru
sams svarbu, kad mes nie
ko prieš "vyresnįjį brolį” 
nesakytume. Bet krito Ro
mos imperija, kris ir Mask
vos.

Baigdamas Šį laiškutį ta
riu nuoširdų lietuvišką ačiū 
už prisiųstą spaudą.

Petras Čiabis 
Buenos Aires

KAD BATAI DUONOS 
NEPRAŠYTŲ

Draugas Jokubka manęs 
nemėgsta. Jis rašo savo 
raudonoje Vilnyje: St. Per
minąs dergia Tarybų Lietu
vą, matydamas ten tik blo
ga...

Vilnies redaktorius plep- 
telėjo, bet neįrodė faktais, 
kad jis teisus. Rašydamas 
apie tarybinio ūkininkavi
mo kamariles, nėra šmeiži
mas, nėra tai ir pikta valia. 
Tai yra liūdnų tarybinio 
"ūkininkavimo” faktų per
žvalga laisvos spaudos skil
tyse. Ar raudonos Vilnies 
redaktorius pagalvojo, iš 
kur St. Perminąs faktus 
gavo? Gavo jis faktus iš ta
rybinės spaudos apmaudin
gų atodūsių ir ne mažiau 
apmaudingų keiksnojimų 
savo ordinuotiems brokda
riams, kurių privežė ok. 
Lietuvon iš tarybinių že
mių.

Štai, atskleidžiamo vilniš
kį žurnalą "švyturys” ir 
skaitome, ką porina Vil
niaus "Bato” fabriko direk
torius Teodoras Martinkus, 
jį klausinėjančiam žurnalis
tui Rimantui Ccmnolons- 
kiui:

— Kas jūsų vežimą atgal 

tempia? — klausia smalsus 
korespondentas.

Sovietuose įprastu ma
nevru Martinkus skundžia 
kitus. Jis, esą, nekaltas, kad 
jo gamybos batai "duonos 
prašo", atseit porą dienų 
padėvėti, prasižioja.

■— Šiaulių ’Elnio’ kombi
natas mums tiekia maždaug 
pusę odos, — verkia Mar
tinkus. — Per pirmuosius 
du šių metų mėnesius išbro
kavome ir grąžinome 86 
procentus gautos žaliavos. 
Stokodami odos, kartais su- 
darinėjame sandėrius su 
sąžine.

Sovietiniu žargonu "su
daryti sandėrį su sąžine” 
reiškia kišti rinkon nieka
lą, broką, kad tiktai planas 
būtų užpildytas. Jeigu liep
ta pagaminti šimtą porų ba
tų, tokius pagamina iš bro

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

— 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
[ taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
i pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė

jus atitinkama sumą.

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

alnt 
ttiony 

avings

Juokas Gribauskas, vedėjas

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

Open Mon., 9-8;Tuee., Thurs., FrL, 0-5; Sat, 9-1; Cloaad WeA

ko. Kas kad1 tie batai porą 
dieną paavėjus "duonos 
prašo”! Laisvos rinkos pra
monėje "sandėrių su sąži
ne” nesudaro. Sandėrius su
daro su pirkėju, su savo 
įmonės geru vardu.

— Ar tvarkėte ryšius su 
kitais tiekėjais?

— Kol kas nieko iš to ne
išėjo, — aimanoja "Bato” 
gamyklos direktorius.

Aimana ženklina: gauna
me brokuotą žaliavą; iš tos 
žaliavos gaminame brokuo
tus batus.

Apie tai rašo "švyturys", 
nr. 10, psl. 11... Ir sakyki
te, kodėl burnoja raudonas 
"Vilnies” redaktorius Jo
kubka ir keikia St. Permi
ną. Esame tikri, kad Jo
kubka tarybinės gamybos 
batų nenešioja.

St. Perminąs
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LB VIII TARYBOS PIRMOJI SESIJA
ANTANAS JUODVALKIS

nus. LB išleidžia mažiau, 
įskaitant ir Lietuvių Fondo 
skiriamas sumas, negu 
veiksniai, o padaro kelerio
pai daugiau, čia parodė iš
leistus mokyklinius vado
vėlius, kurių turinys ir iš
vaizda gali konkuruoti ir su 
šio krašto ar ok. Lietuvoj 
išleidžiamais. Nors ir ne jo 
kadencijos metu kai kurie 
renginiai buvo įvykdyti, bet 
viską suplakė į vieną krū
vą ir juos suminėjo, lyg tai 
įvyko jo pastangų ir darbo 
dėka. LB per 20 metų yra 
daug padariusi lietuvybės ir 
lietuviškos kultūros darbe 
ir to niekas neneigia. Visi 
džiaugiamės dainų ir tau
tinių šokių šventėmis, mok
slininkų simpoziumais, te
atro festivaliais, jaunimo 
organizacijomis ir jų kon
gresais, sporto klubais ir 
chorais, veikiančiomis švie
timo institucijomis ir an
sambliais. Prie vienų LP» 
yra daugiau prisidėjusi, 
prie kitų mažiau arba nie
ko. Dažnai vienokią ar ki
tokią veiklą nulemia ne 
LB-nės organizacija, bet pa
vieniai asmenys, atsidavę 
šiam darbui.

LB finansiniai ištekliai 
varžė veiklą ir neleido pilnai 
išsiskleisti. Dažnai links
niuojami abu turtingieji Su
sivienijimai lietuviškiems 
reikalams yra davę mažiau, 
negu Čia pat salėję esą keli 
privatūs asmenys.

LB-nė, jam vadovaujant, 
organizaciniai sustiprėjo ir 
išsiplėtė, nors buvo ir savi- 

Kaip jau minėjau, rug
sėjo 4 d., šeštadienis buvo 
perkrautas tuo pačiu metu 
vykstančiais suvažiavimais, 
posėdžiais, pasitarimais, su
sitikimais. Prie geriausių 
norų tuo pačiu metu nega
lima buvo dalyvauti kelio
se vietose, nors ir labai no
rėjosi.

LB aštuntosios tarybos 
pirmoji sesija prasidėjo nu
matytu laiku Jaunimo Cen
tro kavinėje. Sesiją pravedė 
buv. Tarybos prezidiumas. 
Labai energingai ir suma
niai pirmininkavo Algis Ru
gienius, o sekretoriavo Jo
nas Urbonas. Garbės sve
čiams skirtas vietas užėmė 
PLB garbės pirm. St. Barz
dukas ir pirm. Br. Nainys, 
Krašto valdybos pirm. J. 
Gaila ir Garbės teismo 
pirm. Ed. Korzonas.

Visiems sugiedojus him
ną ir kun. V. Dabušiui 
sukalbėjus maldą, eita 
prie darbotvarkės vykdymo. 
Sveikino šios sesijos globė
jas Vidurio vakarų apyg. 
pirm. M. Jakaitis. Pirminin
kaujantis pristatė pagal są
rašą visus Tarybos narius 
ir kai kuriuos svečius.

Ilgesnį pranešimą padarė 
Krašto valdybos pirm. Juo
zas Gaila. Ne tik paminėjo 
Bendruomenės pagyvėjusią 
veiklą, bet davė pylos ir jos 
darbo trukdytojams bei kri
tikams, Atrodo, J. Gailai 
buvo visi priešai, kurie ne
pritarė jo užimtai veiklos 
linijai ir bandė jo ėjimus 
kritikuoti. Pažymėjo, kad 
tik pora laikraščių palaikė tarpio ginčų ir nelemtų nė
jo užimtą liniją, o ypač 
"Naujienos” vykdė bend
ruomenės ardomąjį darbą. 
Paminėjo ir "Dirvą”, kad ir 
ji dalinai nepritarė jo ėji
mams. Gavo pylos ir mūsų 
vadinamieji veiksniai, nors 
vardų ir neminėjo. Anot jo, 
veiksniai surenka pinigus, o 
jų darbų nematyti. Kas kita 
LB, kuri mažais ištekliais 
yra nuvertus! ištisus kal-

susipratimų, kurie trukdė 
kūrybinį darbą. Pirm. J. 
Gaila pasidžiaugė LB sėk
mingai vykdomu laisvinimo 
darbu. Laisvinimo reika
lams kas kart surenkama 
vis daugiau ir daugiau lėšų, 
kas įgalina šį darbą plėsti 
ir sėkmingiau vykdyti.

Pabaigoje dėkojo visiems 
Krašto valdybos nariams, 
kurie tvirtai ir ryžtingai at-

JAV LB VIII Tarybos sesijoje pertraukos metu clevelandiečiai Juozas Mikonis, dr. Hen
rikas Brazaitis, Kanados LB pirm. Jonas Simanavičius ir detroitietis inž. Vytautas Kutkus.

J. Urbono nuotr.

JAV LB VIII Tarybos prezidiumas. Iš kairės: dr. Edmundas Lenkauskas, pirm. inž.
Raimundas Kudukis, adv. Algirdas Širvaitis, inž. Algis Bublys ir kun. Gediminas Kijauskas, S. J. 

J. Urbono nuotr.

liko savo pareigas. Ypatin
gą padėką išreiškė Algi
mantui Gečiui, kuris jau dvi 
kadencijas įtemptai dirbo 
Lietuvos labui. Taip pat dė
kojo kun. K. Pugevičiui už 
LKB Kronikų vertimą į 
anglų kalbą, nors tą darbą 
turi atlikti nuo kitų įsipa
reigojimų mažai atliekamu 
laiku.

GARBES TEISMO 
PRANEŠIMAS

Pranešimą padarė pirm. 
Edm. Korzonas. Garbės 
Teismas išsprendė visas by
las, kurių turėjo net 13. 
Skundai daugiausiai lietė 
įstatų aiškinimą ir rinkimų 
teisėtumą. Dėl Ohio apy
gardos pastarųjų rinkimų 
buvo gauta du pareiškimai: 
vienas asmeninis, o antras 
vyr. rinkiminės komisijos.

Garbės Teismas išaiškino, 
kad Pittsburgho apylinkės 
rink, komisija prasilenkė su 
balsavimo taisyklėmis ir vi
sus 210 balsų neužskaitė. 
Tokiu būdu, Ohio apygar
doj sumažėjo balsavusių 
skaičius ir teko iš naujo 
perskaičiuoti apygardose iš
rinktus Tarybos narius. To 
pasėkoje iš Ohio apygardos 

iškrito mažiausiai balsų ga
vės, atstovas dr. H. Brazai
tis. Po GT pranešimo jis no
rėjo gauti baisa, bet pirmi- 
ninkauiantis. laikvdamasis. 
taisyklių, neleido kalbėti ir 
nukėlė j darbotvarkėje nu
matytą diskusijų vietą.

Diskusijų metu paaiškė
jo, kad dr. H. Brazaitis bu
vo padavęs dėl GT sprendi
mo skundą Tarybos prezi
diumui, kurį pirmininkau
jantis A. Rugienius ir per
skaitė. V. Kamantas paaiš
kino įstatų atitinkamą 
straipsnį, kur pasakyta, 
kad GT sprendimas yra ga
lutinis. Prašė Tarybos na
rius tai priimti1 dėmesin, ne
diskutuoti ir negaišinti lai
ką. Atsirado Tarybos narių, 
kurie gynė dr. H. Brazaičio 
poziciją, aiškino jo nuopel
nus LB-nei ir prašė padėtį 
atstatyti. Pirmininkaujan
tis aiškino, kad, norint tai 
padaryti, pirma reikia pa
keisti įstatus, o įstatams 
keisti yra numatyta ilga 
procedūra, kurios reikia lai
kytis. GT pirm. E. Korzonas 
pakartotinai aiškino, kad 
sprendimas neliečia asmens, 
bet vyr. rinkiminės komisi
jos nutarimą. GT daryda
mas sprendimą, nežinojo 
kas bus paliestas ir iš viso 
ar atsilieps į Tarybos narių 
pasiskirstymą. Nežiūrint to, 
kai kuriems Tarybos na
riams, vis tiek norėjosi pa
keisti GT sprendimą ir at
statyti buvusią padėtį. Be
ieškant išeities, buvo papra
šytas GT pirm. E. Korzo
nas šį reikalą persvarstyti, 
nors niekas neiškėlė naujų 
davinių. E. Korzonas paža
dėjo bylą peržiūrėti.

Klausant šių diskusijų, 
piršosi mintis, kad kai ku
rie Tarybos nariai nėra su
sipažinę su jų pačiu priim
tais ir veikiančiais įstatais 
bei taisyklėmis, reikalavo 
daryti tokį sprendimą, kuris 
patenkintų jų draugo ar 
grupės interesus.

Rinkimai. Sudaryta no
minacijoms ir balsams skai
čiuoti komisija: Vyt. Kut
kus (pirm.), kun. V. Dabu- 
šis, D. Kojelytė, K. Jankū

nas ir dr. A. Razma.
Į Tarybos prezidiumą iš

rinkti ir pasiskirstė parei
gomis: pirm. inž. Raimun
das Kudukis (46), vicepirm. 
kun. Ged. Kijauskas, S.J. 
(41), sekretoriai — Rom. 
Bublys (43) bei Alg. šir
vaitis (31) ir iždininkas dr. 
Ed. Lenkauskas (44) — vi
si iš Clevelando, Ohio. Bal
savo 55 Tarybos nariai.

Į Kontrolės komisiją iš
rinkti: dr. Rožė šomkaitė 
(36), kun. Korn. Bučmys 
(34) ir Vyt. Alksninis (32). 
Kandidatais liko: Kęstutis 
Miklas (27) ir Jurgis Au
gius (20).

Į Krašto valdybos pirmi
ninkus kandidatavo: Algi
mantas Gečys iš Philadel
phijos, buv. visuom. reikalų 
tarybos pirmininkas ir 
Aleksandras Vakselis iš 
New Yorko. Abiem kandi
datam buvo leista pasisa
kyti ir išdėstyti savo pro
gramas. Taryba, pagal bal
sų daugumą, Krašto valdy
bos pirmininku išrinko inž. 
Algimantą Gečį, gavusį 39 
balsus, kai tuo tarpu jo kon
kurentas Aleksas Vakselis 
tesurinko 16 balsų.

Į Garbės Teismą, rotaci
ne tvarka, išėjusių vieton 
darinkti: Vyt. Kamantas 
(33) ir Juozas Ardys (19). 
Kandidatais, po perbalsavi- 
mų liko: dr. T. Remeikis, 
Vac. Kleiza ir Jonas Vaz
nelis. G. Teismas pirminin
ku perrinko Ed. Korzoną, o 
nariais liko: Al. Vakselis, 
dr. Genys, V. Kamantas ir 
J. Ardys.

Išrinkus LB organus, Ta
rybos nariai pasiskirstė į 6 
komisijas ir užsidarė poros 
valandų atskiriems posė
džiams. Kiekviena komisija 
turėjo išsirinkti pirmininką 
ir sekretorių, išdiskutuoti 
Tarybos 3-jų metų veiklą ir 
nutarimus paskelbti plenu
mui.

Truputi pavėluotai prezi
diumas pradėjo posėdžius ir 
kvietė komisijų pirminin
kus paskelbti savo nutari
mus. švietimo komisijos 
pirm. V. Kamantas, sekr. V. 
šoliūnas; Ekonominės - Fi- 

(Nukelta į 10 psl.)



Nr. 38 — 10

LB Tarybos sesija
(Atkelta iš 9 psl.) 

nansinės komisijos pirm. D. 
Jančiauskas, sekr. E. Vasi- 
liūnienė; Kultūrinės — pir
mininkas V. Vaitkus, sekr. 
S. Liaukutė; Jaunimo — 
(vienintelė komisija nesu
gebėjusi išsirinkti vadovy
bės) ; Organizacinė-Admi- 
nistracinė — pirm. A. Vak
selis. sekr. J. Augius ir Po- 
litinė-Tnformacinė — pirm. 
P. Vileišis, sekr. K. Jankū
nas. Tai pati gausiausia na
riais (20) komisija, iš ku
rios, Tarybos narių nuta
rimu, bus sudaryta nuola
tinė komisija rūpintis ok. 
Lietuvos religiniais reika
lais.

Vienos komisijos spėjo 
padaryti kai kuriais klausi
mais nutarimus ir prane
šė Tarybos sesijai, kiti tik 
suminėjo atliksimus darbus. 
Suprantama, laikas buvo la
bai ribotas ir nespėta visų 
reikalų pakedenti. Tikėki
me, kad kitai sesijai visos 
komisijos bus pilnai naruo- 
jjusios planus ir įteiks se
sijai patvirtinti.

Laikui baigiantis pirmi
ninkaujantis visus spaudė 
savo kalbas trumpinti, kad 
būtų galima laiku užleisti 
patalpas V taut. šokių šven
tės reikalams ir patiems pa
siruošti dalyvauti.

Ilgesnę programinę kalbą 
pasakė naujasis Krašto val
dybos pirm. A. Gečys. Nau
jo nieko neiškėlė, o kalbėjo 
bendrybėmis, kaip ir visi 
kiti. Pažymėjo, jei jau ne
galima bus susijungti, tai 
bus bandoma dirbti atski
rai, netrukdant vieni ki
tiems. Gal ir gera mintis. 
Naujas dalykas, tai pasiry
žimas leisti anglų kalba 
biuletenj, nekalbantiems lie
tuviškai. Kai kas i tai pa
žiūrės gana skeptiškai, o 
gyvenimas parodys ar buvo 
reikalinga.

Padėkojus visiems dar
buotojams, pirmoji sesija 
paskubomis buvo baigta 

Korp! Neo-Lithuania filisteris Mečys Baliutavičius iš Va- 
lencia, Venezuelos, atvyko į Cicero aplankyti savo broli aktorių 
Julių ir kitus seniai nematytus draugus. Korp! Neo-Lithuania 
tarybos suvažiavime sutiko kitus du Mečius — Šimkų ir Valiu
kėną, prieš 35 metus drauge kalintą Joną Jurkūną, apsilankė 
Ciceroje pas Dirvos bendradarbį Vytautą Račkauską, pratęsė 
Dirvos prenumeratą ir paliko Dirvai auką $27.00. Nuotraukoje 
svečias Mečys Baliutavičius (dešinėje) su broliu Juliumi Vytau
to Račkausko įstaigoje, Ciceroje. V. A. Račkausko nuotr.

kun. K. Bučmio malda ir 
himnu.

SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS

Kaip ir kitais metais, fe- 
derantai ir šiemet suskrido 
j Tabor Fermą. Prasidėjo 
rugsėjo 9 d. ir baigėsi 12 
d. Iš šių 4 dienų, organiza
ciniams reikalams skyrė 
vos 1 valandą. Tur būt, San
taros - šviesos Federacija 
yra vienintelė organizacija 
nerenkanti nario mokesčio, 
nereikalaujanti jokiu pa
reiškimų ar pasižadėjimų.

Be ypatingų kvietimų ir 
garsinimų, suskrenda iš to
limiausių vietovių lietuviai 
šviesuoliai, pasidalinti tu
rimomis žiniomis, literatū
rinėmis naujovėmis, poeti
ne kūryba. Programoje vi
sad vyrauja literatūrinės 
temos bei pašnekesiai, bet 
netrūksta ir visuomeninių 
bei politinių pasikalbėjimų.

šiais metais Tabore atsi
dūriau tik šeštadienį po pie
tų. Teko išgirsti Aušros Ju
rašienės prisiminimus apie 
Mykolaitį-Putiną ir Kazį 
Borutą.

J. Brodskis, buvęs disi
dentas, kalbėjo angliškai 
apie Tomą Venclovą.

Vakare išgirdome poetus 
ir rašytojus, skaitančius sa
vo kūrybą. Vakarui vadova
vo poetas Rimv. Šilbajoris.

Jurgis Blekaitis išvertė 
ir lietuviškai paskaitė poeto 
J. Brodskio kūrybą, o pats 
poetas kelis eilėraščius — 
rusiškai. Iš lietuvių asme
niškai savo kūrybą skaitė: 
M. Katiliškis, J. Blekaitis, 
Liūnė Sutema, Živilė Bilai- 
šytė, Eglė Juodvalkytė ir 
Austė Pečiūraitė. Taip pat 
buvo išklausytos Juozo 
Kėkšto, gyv. Lenkijoje, 
įkalbėtos eilės iš juostelės. 
Aušra Jurašienė paaiškino 
išstatytus Valaičio meno 
piešinius.

Po literatūrinės dalies,
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Lietuvos Vyčių suvažiavime rugpiūčio 28-29 d. Dayton, Ohio, banketo metu buvo įteiktas 
aukso medalis Sergiejui Kovalievui (in absentia), lietuvių draugui, kalinamam Sovietijoje. Jo 
vardu medalį priėmė Simas Kudirka. Prie garbės stalo buvo simboliškai palikta Kovalievui tuš
čia kėdė. Nuotraukoje prie mikrofono Simas Kudirka, šalia kun. Kazimieras Pugevičius, ver
tęs Kudirkos kalbą angliškai, suvažiavimo rengimo pirmininkė Mrs. Elinor Sluzas ir Cincinnati 
Arkivyskupas Joseph L. Bernardin, pasakęs pagrindinę kalbą.

numatytu laiku išgirdome 
mūsų gražiabalsius solis
tus: Neriją Linkevičiūtę ir 
Bernardą Prapuolenį. Akom - 
ponavo K. Schmidt. Pirmo
je dalyje padainavo solo ir 
duetais operų ištraukas 
prancūziškai, o antroje da
lyje lietuvių liaudies dainas.

Solistai taip sužavėjo pil
ną daržinę klausytojų, kad 
turėjo net pakartotinai bi- 
suoti.

Suvažiavimas baigėsi sek
madienį prieš pietus. SAN
TARA sugeba sutraukti 
jaunus, apyjaunius ir vy
resnius menininkus, rašyto
jus, poetus, mokslininkus ir 
kitokius gyvus žmones, 
šiais metais jaunųjų tarpe 
matėsi gana daug žilų gal
vų, besidominčių savo vai
kų ar vaikaičių veikla. Ne
teko pastebėti naujų pačių 
jauniausių talentų. SAN
TAROS suvažiavimuose 
smagu dalyvauti, nes vi
suotinai girdi kalbant tik 
lietuviškai.

Suvažiavimą globojo, kaip 
ir kitais metais, Tabor Far- 
mos šeimininkai Adamkai.

VAKARONE SU ANTANU 
LAUKAIČIU

BALTIJOS klubas, paty
ręs, kad "Dirvos” bendra
darbis Antanas Laukaitis, 
lankosi Chicagoje ir rengia
si grįžti j savo nuolatinę gy
venamąją vietą tolimojoj 
Australijoj, š. m. rugsėjo 
14 d. vakare, Tautiniuose 
Namuose surengė atsisvei
kinimo vakarą.

Vakaronę pradėjo Juozas 
Andrašiūnas, pasveikinda
mas svečią ir pasidžiaugda
mas jo kelionių aprašymais, 
spausdinamais "Dirvoje” ir 
gera Australijos lietuvių 
gyvenimo informacija.

Vakaronės metu A. Lau
kaitis papasakojo įdomes
nius kelionės epizodus ir 
pasidomėjo "Dirvos’’ padė
timi bei ateities planais.

Apie "Dirvą” ir esamą 
padėtį plačiau papasakojo 
vienas iš VILTIES draugi

jos vadovų Jonas Jurkūnas. 
Kaip žinoma "Dirva” dabar 
yra nuomojamose patalpo
se. čia ji surenkama, sulau
žoma, nufotografuojama, o 
spausdinama amerikietiško
je spaustuvėje. "Vilties” 
draugijos valdyba ir "Dir
vos” įkurdinimo komisija 
tebeieško įsigyti nuosavų 
tinkamų patalpų. Jei būtų 
pakankamai kapitalo, tai 
narna ir spausdinimo ma
šinas buvo galima senai įsi
gyti, bet tenka labai ir la
bai skaitytis su turimais iš
tekliais ir ateities galimy
bėmis. Vykdytas "Dirvos” 
atstatymo vajus, nedavė to
kių rezultatų, kokių buvo 
tikėtasi. Tuo tarpu "Dirva” 
išeina reguliariai, geros iš
vaizdos ir turinio. Dažni
nant leidimą, tektų didinti 
redakcinį ir administracinį 
personalą, o tuo pačiu gero
kai pašoktų ir išlaidos. Lei
dėjai ir redaktorius sten
giasi "Dirvą” išlaikyti auk
štesniam lygyje, duoti gerą 
informaciją, bet nesivelti į 
bergždžius ginčus.

Svečias A. Laukaitis 
džiaugėsi Chicagos (ypač 
Marąuette Parko), lietuvių 
veikla bei gyvenimu. Nepa
prastą įspūdį jam padarė 
V-ji tautinių šokių šventė, 
kurią matė pirmą kartą. Ir 
Australijoje yra suruošia- 
mos lietuvių dienos ir spor
to šventės, bet toli gražu 
neprilygsta matytai. Jei rei
kėtų apleisti Australiją, tai 
apsigyventu tik Chicagoic, 
Marąuette Parko apylinkė
je, bet nelistų i krūmus ar 
šiltuosius kraštus. Antroie 
vietoje minėio Kanados To
rontą, kur lietuvių judėji
mas yra gyvas.

Svečias džiaugėsi lietuvių 
vaišingumu ir draugišku
mu, kur tik buvo sutikęs 
lietuvį. Prašė neužmiršti 
Seinų-Punsko lietuvių, ku
rie veda nelygią kovą už 
išsilaikymą. Lenkų adminis
tracija ir bažnytinė vyres
nybė neleidžia lietuviams 
savo kalba melstis ar mo
kytis. Vietos lietuviai, sun

kiose sąlygose daro visa, 
kad lietuvių kalba būtų iš
laikyta ir jaunimas nebūtų 
sulenkintas. Prašė rašyti 
laiškus vietos lenkų vysku
pui ir reikalauti lietuviams 
pamaldų lietuvių kalba.

Pašnekėsiai draugiškoje 
nuotaikoje, užtrukę keletą 
valandų, baigti geriausiais 
linkėjimais, pasiekti Aus
traliją ir toliau dalintis savo 
pergyvenimais su "Dirvos" 
skaitytojais.

ATIDARYTAS BANKO 
SKYRIUS

Midland Savings & Loan 
b-vė, vadovaujama Frank 
Zogo ir lietuvių direktorių, 
Marąuette Parko centre 
(2657 W. 69th St.), atidarė 
naują banko skyrių.

Kada išorinis spaudimas 
didėja ir kiti bankai net su
laiko paskolų davimą, Mid
land taupymo bendrovė 
ateina vietiniams gyvento
jams į pagalbą, atidaro nau
ją skyrių ir jungiasi į visų 
gyventojų eiles. Sujungto
mis jėgomis ir ištekliais 
lengviau bus atsispirti prieš 
padidėjusį išorinį spaudimą, 
o vietos gyventojai gaus 
geresnį patarnavimą. Ban
ko skyrius atliks visas ban
kines operacijas, priims in
dėlius, duos paskolas ir t.t.

KONCERTAS — ŠOKTAI
LST Korp! Neo-Lithua

nia ruošia neįprastą estra
dinės muzikos koncertą Jau
nimo Centro salėje, š. m. 
rugsėjo 25 d. (šeštadienį), 
8 vai. vak.

Koncertuos ir šokiams 
šokiams gros Neo-Lithua- 
nijos orkestras, vad. fil. Al
gio Modesto, o dainuos šen j. 
Irena Mažeikaitė.

Veiks užkandinė ir gėri
mų baras. Stalai (10 asm.) 
rezervuojami tel. 925-0035, 
o susimokama prie įėjimo.

Visi kviečiami, ypač jau
nimas, atvykti ir linksmoje 
studentiškoje nuotaikoje 
praleisti' vakarą.
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Mūsų ateities centrinė būstinė
Patraukliose Lietuvių Na

mų patalpose veikia Guth & 
Širvaitis advakatūros įstai
ga, kurioje aplankiau dabar
tinį Lietuvių Namų Akcinės 
Bendrovės Direktorių Ta
rybos pirmininką adv. Algį 
Širvaitį. Erdviame ir jau
kiame kabinete, prie puodu
ko kavos, su malonumu ste
bėjau jaunesniosios kartos 
atstovą, kuris, jau dešimti 
metai sėkmingai besivers
damas advokatūros prakti
ka, aktyviai ir praktiškai 
įsijungė į vieną iš svarbiau
sių Clevelando lietuvių gy
venimo institucijų.

Gėriuosi jo gryna, be ak
cento, lietuvių kalbą, nors 
Lietuvą su savo tėvais pa
liko dar net darželio am
žiaus nepasiekęs ir lietuviš
ką mokyklą telankė vos ket- 
veris metus. Kukliai pripa
žindamas savo kalbos žino
jimo nuopelnus savo šeimai, 
ypatingai motinai, Algis 
širvaitis, civilinės teisės 
specialistas, baigęs garsią
ją Marshall Teisės Mokslų 
mokyklą (Cleveland Mar
shall School of Law), prieš 
tris metus atidarė savo ad
vokatūros įstaigą su part- 

. neriu advokatu Milton 
Guth. Taip pat toje įstaigo
je yra dar trečias advoka
tas lietuvis Bronius Taoras.

Tos įstaigos klijentūrą 
sudaro įvairių tautybių as
menys, ir jų skaičiuje kiek 
mažiaus 50'» yra lietuviai. 
Būdamas vienas iš pirmųjų 
Lietuvių Namų patalpų 
nuomininkų, susidomėjo Li
thuanian Village veikla, ir 
prieš tris metus buvo iš
rinktas j direktorių tarybą, 
o taip pat tapo Lietuvos 
Amerikos Piliečių Klubo pa
tikėtiniu.

Lietuvių Namai savo mo
derniomis ir skoningomis 
patalpomis patraukė į save 
mūsų didžiuosius kultūri
nius parengimus, pokylius, 
koncertus. Laikui bėgant, 
pradėjo ryškėti’ ir kai kurie 
trūkumai, kurių iš anksto 
numatyti nebuvo galima ir 
kurie dalinai kilo iš to, kad 
reikėjo galimai skalsiau iš
naudoti ribotą statybos vie
tą.

Skoningas Gintaro resto
ranas reikalingas kiek di
desnės virtuvės ir kai kurių 
kitų patogumų. Klubas, ba
ro patalpos ir restoranas 
Lietuvių Namų bendrovei 
moka nuomą, tačiau yra sa
varankiškai tvarkomi Zeno
no Dučmano ir Teresės Kuz- 
minienės. Z. Dučmano žinio
je taip pat yra klubo patal
pų nuomos reikalai. Užsida
rius A. Valodkos Globė Par
cel Service įstaigai, kuri 
vertėsi siuntinių siuntimu į 
kraštus už geležinės uždan

gos, šiuo metu patalpa yra 
tuščia, tačiau išnuomavimo 
problemos nebus.

Pagal A. širvaičio tvirti
nimą, pastato vertė kylą ir 
šiuo metu jis įvertinamas 
apie 325,000.00 — žymiai 
aukščiau už faktiną staty
bos kainą. Aplinkos rajonas 
plečiasi ir auga, naujos pre
kybos ir verslo įmonės savo 
skaičiumi kyla. A. širvaitis 
optimistiškai ir su dideliu 
pasitikėjimu žiūri į ateitį.

”Aš esu tikras, kad po 
eilės metų Lietuvių Namai 
liks pagrindine mūsų visuo
menės būstine. Abejonės 
nėra, kad ir finansiniai bus 
tvirta ir sėkminga. Tuo tar
pu mes pageidautume, kad 
mūsų visuomenė gyviau 
įdomautus! Lietuvių Na
mais, reikšdama savo kon-

Adv. Algirdas Širvaitis, 
struktyvią kritiką, šalia 
priekaištų, iškeldama pa
siūlymus ir sumanymus 
Lietuvių Namų pobūdžiui 
kelti ir veiklai praplėsti".

čia jis, kaip ir visų kitų 
mūsų organizacijos vadovai 
kelia jaunimo dalyvavimo 
svarbą. Jis džiaugiasi, kad 
prieš kurį laiką kooptuotas, 
vėliau pats kandidatavęą, 
buvo išrinktas į direktorių 
Tarybą Ramūnas Švarcas, 
jauniausios suaugusios kar
tos atstovas.

Jaunimo įtraukimas į Lie
tuvių Namų veiklą galėtų 
būti įvairiose formose. Tap
dami klubo nariais, jaunie
ji galėtų naudotis ne vien 
nario privilegijomis, bet, 
suorganizavę klubą atsto
vaujančias sporto ar meno 
grupes, taip pat būtų jo glo
bojami ir remiami, čia pro
jektams ir sumanymams 
beveik nėra ribos, tik reikia 
padaryti pradžią, kuriai rei
kalingi iniciatoriai su entu- 
ziasmu ir sugebėjimu mes
ti žvilgsnį į ateitį, kaip tai 
yra padarę Lietuvių Namų 
idėjos iniciatoriai. Prieš dar

Lithuanian Village Inc. dabartinė direktorių taryba. Sėdi iš kairės: Juozas Duleba, Stasys 
Mačys, Juozas Stempužis, pirm. adv. Algirdas Širvaitis. Zenonas Dučmanas ir Jonas Apanavi
čius. Stovi: Jonas Lipnis, Ramūnas Švarcas, Vladas Plečkaitis, Gytis Motiejūnas, Raimundas 
Kudukis ir Vytas Matas.

ne taip daug metų, sudegus 
Lietuvių Salei, dabartiniai 
Lietuvių Namai tebuvo uto
piška svajonė, šiandieną jie 
jau tarnauja mūsų džiaugs
mui, ir jų ateitis yra ne tik 
užtikrinta, bet drauge su 
jais, ir mūsų visuomenės 

lietuviško branduolio išlai
kymas.

"Pasigendame konstruk
tyvios kritikos. Sutinkame 
su esamais trukumais ir 
bandome gerinti bei tobu
linti, kas tik beįmanoma — 
nuo aliarmo sistemos iki ge
resnių kėdžių. Iš 9,000 ak

Lietuvių klubo gegužinėje žodį taria Lithuanian Village 
pirm. adv. A. Širvaitis. Šalia Clevelando miesto viešųjų įmonių 
direktorius inž. R. Kudukis ir Z. Dučmanas.

V. Bacevičiaus nuotr.

cininkų ir iš plačiosios vi
suomenės laukiame pozity
vių idėjų ir sumanymų”, tę
sia Algis širvaitis pokalbį, 
su dideliu entiziazmu pa
aiškindamas dar vieną 
stambų Lietuvių Namų 
ateities planą — įsigvjimą 
savos sodybos, kuri būtų 
pritaikinta vasaros parengi
mams, gegužinėms, stovyk
loms ir jaunimo iškyloms. 
Lietuvių Namų šių metų pa
baigoje planuoja naują ak
cijų platinimo vajų, kurio 
vykdymą sutiko pravesti 
Tarybos vicepirmininkas 
Juozas Stempužis. Numato
ma sukelti 75,000.00 ir ti
kimasi, kad visuomenė iš
pirks visas akcijas, ypatin
gai organizacijos, kurių vei
klai tokia vieta būtų labai 
naudinga. Akcijos numato
mos pardavinėti po $30.00. 
Taip pat norintieji gali ir 
šiuo metu dar įsigyti Lie
tuvių Namų akcijų po $25.

Algis širvaitis pabrėžia, 
kad namų išlaikymas ir 
priežiūra reikalauja nuolati
nių pastovių išlaidų, neskai
tant kuro ir apšvietimo. 
Klubo patalpose naujai įves
ta oro valymo sistema kai
navusi virš 2,000 dolerių. 
Tokia pat sistema numato
ma įrengti ir valgykloje. 
Valymas, tvarkymas, ma
žos pataisos ir remontai yra 
kasdieninės išlaidos, kurias 
Namai dengia iš gaunamų

V. Bacevičiaus nuotr.

nuomos pinigų. Savaitga
liais išnuomoti problemų 
nėra, tačiau būtų pageidau
jama, kad ir savaitės bėgy
je pavyktų gauti pastovių 
nuomininkų posėdžiams bei 
susirinkimams, šiuo metu 
kas mėnesį Lietuvių Na
muose posėdžiams patalpas 
nuomoja vietinis Lions klu
bas. Lietuviškoms organi
zacijoms yra daromos nuo
laidos, tačiau kokiu nors bū
du žemos nuomos nuostolius 
ieškoma padengti, išnuomo
jant patalpas ne saviesiems.

Kaip ir visur, problemų 
netrūksta, bet netrūksta ir 
entuziastų, kurie jas bando 
spręsti ir siekti tobulėjimo, 
kad būtų patenkinti galimai 
platesni mūsų modernaus ir 
aktyvaus gyvenimo reikala
vimai. Deja, per eilę metų 
pastebime, kad visi esame 
linkę į kritiką, tačiau retai 
ji tebūna konstruktyvi. Jei 
negirdime kritikos žodžių 
apie vietines mokyklas, tai 
lituanistinių mokyklų mo
kytojai gyvena "stiklo na
me"; nesiderėdami dėl kai
nų miesto didžiose krautu
vėse, reikalaujam nuolaidų 
iš savo prekybininkų, ama
tininkų ir šiaip asmenų, ku
rie savo verslu ar profesija 
bando sukurti pakenčiamą 
gyvenimą. Taip ir su Lie
tuvių Namais — remkime 
juos, nes su laiku jie bus 
mūsų vienintelė būstinė, 
kurioje galėsime būti šeimi
ninkais. Tačiau su kiekvie
na privilegija būna pareiga. 
Jei norime geresnių sąlygų, 
įvairesnės veiklos, tobules
nių įrengimų, tai turime ir 
pareigą kokiu nors būdu pa
lengvinti tų projektų įgy
vendinimą konkrečiu pata
rimu, pozityviu sumanymu 
ir darbu ar pinigais. Realus 
ir kietas kasdieninis gyve
nimas ne vien mūsų asme
niškam gyvenimui stato 
reikalavimus. Su jais susi
duria visos mūsų instituci
jos, ir tuo pačiu visi asme
nys, kurie, šalia savo asme
niško gyvenimo, dar sielo
jasi tų institucijų reikalais. 
Lengva kritikuoti, žiūrint 
iš šalies ...

(Nukelta į 12 psl.)
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Clevelande...
(Atkelta iš 11 psl.)

Nelaukiant vajaus, at
minkime, kad Direktorių 
Tarybos pirmininko durys 
atviros kiekvienam geros va 
lios lietuviui. Jis laukia pa
siūlymų ir talkos, kad vie
ningomis jėgomis padėtume 
tam mūsų lietuviškajam 
centrui ne vien išsilaikyti, 
bet augti ir klestėti. Kaip 
skruzdės, nešdami ”po tru
pinį”, galime sukrauti mo
numentalią tvirtovę. Dvyli
kos direktorių darbo naštą 
galime palengvinti — jie 
visi laukia mūsų talkos ir 
jnoralinės bei materialinės 
paramos.

CLEVELANDO 
LIETUVIŠKOJI 

SKAUTIJA

Šiomis dienomis Clevelan
de minėjo sidabrinį Cleve
lando Skautijos jubiliejų, 
šia proga noriu duoti trum
pą jos nueito kelio apžval- 
fift.

Didesniam lietuvių trem
tinių skaičiui įsikūrus Cle
velande, jau 1949 m. pra
dėti organizuoti lietuvių 
skautų vienetai, vėliau iš
augę į vietininkijas ir tun
tus — Neringos skaučių ir 
Pilėnų skautų. Taigi šiemet 
turėjome minėti ne 25, bet 
27 metų sukaktį, bet ren
gėjai matyt laukė, kada vė
liau įsisteigusios šakos, jū
rų skautai ir akademikai 
(pradėję čia veikti 1951 
metais) galėtų prisidėti su 
savo 25 metų istorija.

Pirmuosius skautų viene
tus suorganizavo ir jiems 
vadovavo vs Vincas Kizlai- 
tis, prie jo prisidėjo Zeno
nas Dučmanas. Jis buvo 
pirmasis vietininkas. Po jo 
trumpą laikotarpį vietinin- 
kijai vadovavo R. Bajorai
tis ir V. šenbergas. Skautų 
šeimai padidėjus, vietinin- 
kija tapo tuntu, pasivadinu
siu Pilėnais. Pirmasis tun- 
tininkas buvo V. Kamantas, 
po jo tuntininkais buvo Pr. 
Karalius, V. Jokūbaitis. V. 
Staškus, A. Meilus, R. Bel- 
zinskas ir šiuo metu tunti- 
ninku yra G. Taoras, išau
gęs tunto eilėse nuo vilkiu
ko dienų. Jam sėkmingai' 
talkininkauja jauni skauti
ninkai ir prityrę skautai vy
čiai.

1952 m. susiorganizavo 
jūrų skautai, sudarę Klaipė
dos vietininkiją. Jai vado
vavo VI. Petukauskas, Pr. 
Petraitis, Dž. Kižys, A. 
Narbutaitis ir šiuo metu 
Dž. Kižys.

Neringos tuntui vadova
vo: S. Radzevičiūtė, S. 
Juodvalkytė (Gedgaudie
nė) , J. Budrienė, G. Modes- 
tavičienė, M. Pažemėnienė, 
A. Petukauskienė, N. Moc- 
kuvienė, M. Kižienė, A. Ba- 
lašaitienė, V. Butkienė, A. 
Muliolienė, M. Barniškai- 
tė, N.Kersnauskaitė ir šiuo 

?

metu A. Muliolienė.
Akademinė skautija pra

dėjo veiklą 1951 metais. 
Pirmiausia įkurti akademi- 
kių skaučių vienetai. Stei
gėjų eilėse buvo a. a. dr. D. 
Kesiūnaitė, M. Barniškai- 
tė, dr. M. Žilinskienė. N. 
Mockuvienė, R. Braziulevi- 
Čiūtė (Nasvytienė), S. 
Juodvalkytė (Gedgaudienė)

Korp. Vytis (studentai 
skautai-akademikai) įkurti 
taip pat 1951 m. Pirmasis 
skyriaus pirmininkas buvo 
a. a. dr. M. Vaitėnas. Po jo 
K. Pažemėnas. Akademinė 
skautija darniai bendrau
dama stovyklavo kartu su 
visa lietuvių skautų šeima.

Clevelando skautų-čių va- 
dovai-ės ir akademikai daug 
kartų buvo įpareigoti suor 
ganizuoti ir pravesti visos 
Lietuvių Skautų Sąjungos 
ar paskirų jos šakų įvykius 
Cltvtlande.

Stambieji' kasmetiniai 
įvykiai yra vasaros stovyk
los (seniau prie Pymatun- 
ing ežero, vėliau Kanadoje 
Vasagos ir Rambyno sto
vyklavietėse) ir Kaziuko 
mugės (pradžioje ruoštos

Kada jūs lošiate
50( Pot O’Gold 

lošimą jūs galite 
laimėti $10, $100, 

$500, $1,000, 
$25,000, $250,000, 
netgi visą milijoną!

senųjų lietuvių namų salėje, 
vėliau ir lig šiol ruošiamos 
Dievo Motinos N. P. para
pijos salėse). Pilėnų tunto 
tėvų komitetas ir skautai 
kasmet ruošia Užgavėnių 
balius, kuriuose skautai ir 
skautės atlieka programas 
ir patarnauja svečiams. 
Kaip mugės, taip ir šie ba
liai įgalina vienetus sutelkti 
lėšų visų metų užmojams 
neapsunkinant skautų tėvų.

Clevelando lietuviškoji 
skautija gali pasigirti, kad 
iš jos eilių į gyvenimą išėjo 
gražus skaičius vyrų ir mo
terų, sėkmingai besireiš
kiančių visuomeninio gyve
nimo, mokslo ir įvairių pro
fesijų baruose.

Sėkmingai reiškiasi savo 
profesijose ir lietuviškoje 
veikloje ir sesės neringie- 
tės: prof. A. Augustinavi- 
čienė, dr. G. Natkevičiūtė- 
Matienė, mokytojos A. Ba- 
lašaitienė, A. Muliolienė, A. 
Miškinienė, M. Kižienė, J. 
Budrienė, I. Stasaitė-Bub- 
lienė ir visa eilė kitų.

Tenka dar skyrium pami
nėti skautininkų ramovę ir 
skautininkių draugovę bei

suaugusių skaučių židinį. 
Iškeltina labai gyva veikla 
skautininkių draugovės vi
suomeninio ir kultūrinio 
darbo baruose, ruošiant pa
minėjimus, meno parodas, 
literatūros vakarus ir kito
kius vadovų subuvimus. 
Skautininkų ramovė šiuose 
įvykiuose taip pat kiek są
lygos reikalauja dirba ben
drai. Skautininkų ramovė 
jau eilę metų yra Lietuvos 
Išlaisvinimo Tautos Fondo 
narių rėmėjų tarpe. Be to, 
kasmet surenka stambesnes 
sumas Brolijos gerajam 
darbeliui, okup. Lietuvoje 
gyvenančių skautininkų pa
ramai ir t.t. Vienas veik
liausių skautininkų Vladas 
Bacevičius daug metų uo

IMACHINIST 
I CLASS A

CECIL
K OU1PMENT CO. 

A1M Nonvelk Rd.
Nedera, Ohio

72M4S1

5

■ ■■

AD#176 J

SS
liai platina skautiškąją 
spaudą ir aprūpina laikraš
čius bei žurnalus nuotrau
komis iš skautų gyvenimo 
ir veiklos.

Baigiant šią apžvalgą no
rėtųsi palinkėti visiems Cle
velando lietuviams skau
tams ir jų nepailstantiems 
vadovams ištvermės žy
giuojant Lietuvos keliu su 
šūkiu širdyse ”Dievui, tė
vynei ir artimui!” (pr.k.)

CLERK TYP1ST
TYP1NC A MUŠT. GENERAL OF- 
FiCE DUTIES. MAJOR PART OF 
JOB 1S PROCESS1NG AND TYP- 
ING ORDERS. 5 DAY WF.EK 830 
TO 5. PERMANENT POSITION 
VICINITY "l" ST. & F.RIE AVĖ. 
PHILA., PA. CALL 215-744-9JOO.05-59*

5 years' 
experionce, 
haveown 
toob, 
minimum 
supervision, 
mušt be able 
to work from 
prints and do 
sot-ups. Good 
fringe 
benefits. 
Exc»lfont 
opportvnitv.
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BOSTONO
BOSTONAS MINĖS 
TAUTOS ŠVENTĘ

Jau yra tapus nusistovė
jusi tradicija Bostono lietu
viuose pradėti rudeninį vei
klos sezoną su Tautos šven
tės minėjimu. Tarsi, Vytau
to vainikavimo simbolika ir 
Lietuvos valstybingumo tra
dicija prideda tam tikrą 
ūpą ir prasmę kilniems vie
tos lietuvių užmojams ir žy
giams visuomenės ir kultū
ros srityse. Minėjimus jau 
eilę metu rengia Bostono 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdyba su Antanu 
Matjoška pirmininko parei
gose.

Tautos šventė Bostone 
bus paminėta sekmadienį, 
rugsėjo 26 d. South Bostono 
Piliečių Klubo trečiame 
aukšte. Programa prasidės 
3 vai. p. p. punktualiai. Pa
grindiniu kalbėtoju pakvies
tas buv. JAV LB CV pirm. 
Juozas Gaila. Jo kalbos te-

WANTED EXf*ERIENCED
DIESEL TRUCK MECHANIC

FOR 2ND SHIFT.
Good frinųe benefits, working condi- 
tiona, and top pay.

FT. WAYNE LEASING CO. INC. 
Archbold. Ohio 43502 

419-445-6876
________________ ____ _________(37-44) 

MACHINIST-TOOL 
MAKER

Nearby R & D prototype niachine 
ahop. all new equipment. J'.xperience 
needed in manufacture of clooe tolei- 
ance, high preciuion inaahine purts. 
Eacellent working coitdilion:< with 
liberal benefits. Sulurj commenuu. 
rate wilh experience and ability. Call 
or wrile in confidence to ARĖS, Ine.. 
P. O. Box 159. Port Clinlon, Ohio 
43452. 1-635-2175.

An Eaual Opportunity Employer
(37-4D

WANTED AT ONCE 
SLITTER OPERATORS 

Steady employment for qualified men. 
All fringe benefits.

Appiy in Person 
ACCURATE STEEL PROCESSING CO. 

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

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

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 

E0U1PMENT
• AN EXPER1ENCED AND PROG- 
. GRESSIVE MEDICAL STAFF
• CONT1NUING EDUCATIONAL 

OPPORTUNIT1ES
A RESPONSIVE ADM1N1STRAT1ON

• 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:

NURSING SERV1CES DEPARTMENT 

HOLY CROSS 
HOSPITAL 

4777 E. OUTER DR.
DETROIT, MICH. 48234 

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

(35-39)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MACHINE REPAIRMEN
Northern Michigau n-.anufacturer re- 
quires an individual wilh 5-8 ^ears 
experieqce on mullimatics, New Bri
tams and Acme Gridley chuckers 
mušt know electrical mechanical apd 
hydraulic systems on chuckinu ma- 
chines. Located in a town of 20,000 
on Lake Michigan. Complete fringea 
including profit sharing. Write P. O. 
Box 754, Escanaba. Michigan 49829 
or call* (906) 786-3997. (35-39)

LIETUVIAI
ma — "Lietuva — vakar, 
šiandien ir rytoj". Meninę 
programą atliks solistė Dai
va Mongirdaitė-Richardson, 
dr. Vyteniui Vasyliūnui ly
dint.

Šventę iš tikro prasidės 
su iškilmingomis pamaldo
mis Bostono šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje. Pritaikytą 
pamokslą pasakys klebonas 
kun. Antanas Baltrašūnas. 
Visuomenės bei kultūrinės 
organizacijos kviečiamos da
lyvauti uniformuotai su vė- 
• iavomis tiek šv. Petro baž
nyčios sumoje, tiek 3 vai. 
Piliečių Klube.

Alg. Budreckas

• Antanas Laukaitis, Dir
vos bendradarbis, plačiai 
aprašęs sunkią lietuvių ka
talikų būklę Punske, kovo
jant dėl savo teisių su lenku 
vysk. Sasinovvskiu, perskai
tęs Dirvoje vysk. A. Deks- 
nio pareiškimą, kad jis jo
kio laiško Lomžos vyskupui 
nerašęs: rašo: ”... Šio laiš
ko prel. Tulaba, man būnant 
Romoje, nėra paneigęs, o 
kad laišku mosikuodamas 
vysk. Sasinowski važinėjo 
po lietuvių parapijas, minė
damas šias pavardes, yra 
teisybė, tai gali paliudyti 
kiekvienas Suvalkų trikam
pio lietuvis katalikas, ką jie 
man ir papasakojo ten.”

m
may co BUDGET STORE

45 T-CUSHION
EARLY AMERICAN
53 WING

IJ1 41,43,45,60■ VaWW reg. 16.99 

42EA, reg. 18.99 15.99 
51, 48, reg. 33.99 27.10 
53EA, reg. 37.99 30.39

ei cn r.t»a:: t c.ish sofas
91. 9a •••: ail s.m ip ahm j or r cush

Arm» 5 to ir

Aric» 3 to h’

PIRKIT MIESTE PENKTAD. 10 IKI 6, SKYRIUOSE IKI 9:30, SHEFFIELD IKI 9. 
MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS.

Prailginkit savo baldų gyvenimą su 
šiais dviem puikiais neprosijamais, 
skalbiamais ir džiovinamais užvalkalais. 
Abu su surauktu pakraščiu. Como žalios, 
rudos, auksinės ir lygios spalvų audinio. 
Travmore žalios-auksinės ir mėlynos-žalios 
puošiančių gėlių audinio.
Dept. 128 Budget Draperie. Nėra Southgate, 
Great Lake mali ar Randall.

mažinomis

Arm» 4 ' to C
11 to 17-

J, SQUARE
CUSHION

BIRUTĖ O. ALEKSAITĖ 
BAIG NAUJ. ANGLIJOS 

MUZIKOS 
KONSERVATORIJĄ

Baigusi Varšuvos muzi
kos konservatoriją, prieš 
trejetą metų į Bostoną at
vyko jauna dainininkė Bi
rutė Ona Aleksaitė. 
Ji yra kilusi iš lietuviškojo 
Suvalkų trikampio, tebe
sančio Lenkijos ribose. Jos 
atkvietėjai į Ameriką — p. 
Jakuliai, gyveną Bostono 
apylinkėse.

Apsigyvenusi Bostone, 
Birutė O. Aleksaitė tuč tuo
jau įstojo į Nauj. Anglijos 
Muzikos Konservatoriją 
dainavimo ir muzikos stu
dijų pagilinti. Beveik tris 
metus su atsidėjimu dirbu
si, šių metų pavasarį Nauj. 
Anglijos konservatorijoj ji 
pasirodė su itin gražiai pa
sisekusiu dainų ir arijų re
čitaliu, o rugsėjo 2 d. išlaikė 
muzikinės literatūros egza
minus ir gavo muzikos ma
gistrės laipsnį. Tokiu būdu 
gimė profesionaliai pasiruo
šusi ir talentinga solistė 
Amerikos lietuvių kultūri
niame gyvenime.

Birutė O. Aleksaitė, kaip 
dainininkė, šio krašto lietu
viams yra gana gerai pažįs
tama. Jos koncertai jau bu
vo surengti Bostone, New 
Yorke, Philadelphijoj, Chi- 
cagoj, Clevelande ir kt., vi
sur susilaukę gražaus pasi-

Sol. Birutė Ona Aleksaitė.

sekimo ir teigiamų vertini
mų.

Tegu Birutei O. Aleksai
tei nestinga laimės ir sėk
mės gyvenime ir muzikos 
mene!

SEWING MACHINE 
MECHANIC

Expd. high salary
Call 212-255-7070

Mr. Strauss, after 9:30 a. m.
(37 39)
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LOS ANGELES

AUKSINĖ S. IR A. BATKŲ 
SUKAKTIS

Los Angeles lietuviškoje 
veikloje jau daug metu pla
čiai žinomi Stela ir Anta
nas Batkai nesenai atšven
tė 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Ta proga duk
tė Rūta ir žentas V. Moffit 
surengė balių savo ištaikin- 
goje rezidencijoje Sberman 
Oaks, kur sukaktuvininkus 
pasveikinti susirinko daug 
Batkų giminių ir draugų — 
su dovanomis. Sukaktuvi
ninkams tai buvo ”surprise 
partv”, nes duktė su šeima 
nuvažiavo sukaktuvininkus 
paimti iš jų namų, būk tai 
nusivežti pietums į kokį žy
mų restoranų. Bet kai visi 
susėdo į automobilį — Rū
tos sūnus "prisiminė”, kad 
užmiršęs foto aparatų ir 
dėlto reikia dar grįžti j Rū
tos namus. Kai prie namų 
atsidarė prieangio durys — 
čia jau laukė jų didelis bū
rys giminių ir draugi! su 
gėlėmis, sveikinimais, dova
nomis. Gerai surežisuota.

Stela ir Antanas Batkai 
Čia labai aktyviai reiškė
si įvairiose organizacijose 
(prieš tai gyvendami Kana

doje taip pat) ypačiai ank
stesniais laikais. Veiklos ne
apleidžia ir dabar — daly
vauja dar visoje eilėje orga
nizacijų, ypačiai judrūs 
Tautinės S-gos ir Tautinių 
Namų darbuose.

Tuoj po karo S. ir A. Bat
kai, sudarydami reikiamas 
garantijas, padėjo ne vie
nam "dypukui” iš Vokieti
jos lagerių atvykti Ameri
kon. Dar daugiau — jie čia 
jau atvykusiems ”dypu- 
kams” padėjo gauti darbo, 
kai tuo laiku (1949-50 m.) 
jo gauti be gero tarpininka
vimo nebuvo įmanoma. Ir 
tokių buvo ne vienas ar du 
— bet pora desėtkų. Stela 
Butkienė tuo laiku jau bu
vo svarbiose unijos parei
gose ir ta aplinkybė jai kaip 
tik leido padėti nevienai lie
tuvei. Antano Batkaus dar

BOTTLING LINE MECHANIC
Immediate openings for Mechanics to repair high speed 
bottling machinery for a production plant in Allen Park. 
Only experienced mechanics familiar with bottling or pack- 
aging machinery need apply. Good starting salary and com- 
plėtė benefit program.

Apply in person

HEUBLEIN INC.
2500 Enterprise Dr., Allen Park, Mich. 48101

An Equal Opportunity Employer M/F

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

LATVIAN ROOFING 
Telefonas (216) 521-2182

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

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

bovietėje perėjo daug lietu
vių, jo rekomenduotų, kurie 
paskui' susirado geresnius ir 
pelningesnius darbus, bet 
kai kurie išliko iki žilos se
natvės, kol išėjo į pensija.

Visa tai jau praeityje, bet 
dabar — tie geri S. ir A. 
Batkų darbai prašosi pri
menami šios auksinės su
kakties proga. (vb)

• Draugo romano kon
kurso rankraščių įteikimo 
data yra lapkričio 1 d. •

FITTERS
RADIAL DRILL OPERATORS 

Mušt be experienced rcading prints & 
setting up own job. Excellent work- 
ing conditions, long program, coni- 
petitive rates Excellent f r inges.

CUSTOM FABR1CATORS
15700 DALE 

TELECRAPH — FENKELL AREA

APLANKYKIT VILNIŲ IR
SAVO PAŽĮSTAMUS 

1977 METAIS!
SUSITARKIT DĖL SAVO KELIONĖS 

. CLEVELANDE!
Praleiskit 5 dienas Vilniuje, 1 dienų Kaune, 1 

dienų Maskvoje ir 1 dienų Amsterdame.
Viskas, įskaitant kelionę lėktuvu iš New Yorko, 

viešbučiai, žymesnių vietų apžiūrėjimas, maistas.ir 
persikėlimai — tiktai $792.00.

Išvykstama 1977 m. balandžio 1, 15 ir 29 d.d.
Dėl informacijų ir rezervacijų prašom kreiptis į

KOLLAHDER WORLD TRAVEL, INC.
589 EAST 185TH ST.

CLEVELAND, OHIO 44119
TEL. <216) 692-2225

Mokame aukščiausią nuošimti 
už santaupų pažymėjimus

inešus $1.000 H9*/ ine3us $1,000
12 mėnesių /4/© 30 mėnesių

7^/1^ įnešus $1,000 įnešus $1,000

/ £/& 48 mėnesiam • /4/0 72 mėnesiam

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

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

Už įnašus mokame

5’4%

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtų ir simpatingų patarnavimų.

Looking for a challenge? 
We have it.

We Need:
TOOL & DIE MAKER (1)

Mušt be a Journeyman to work on small progressive dies wilh close 
tolerance. Mušt be able to lead own job.

GRINDER O. D. fl)
Journeyman reųuired to work a cine bar grinder on nfternoon shift. 
Mušt hold to close tolerances. WE OFFER:

TOP WAGES 
EXCELLENT BENEFITS 

GOOD WORKING ENVIRONMENT
FOR AN APPO1NTMENT CALL:

B. D. PETERSON 313-842-7400
W. M. CHACE COMPANY 

1600 Beard Avė., Detroit, Michigan 48209
An Equal Opportunity Employer

Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir 

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000. 

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

a. Zupcf iof /iivitięi/ [SE
•X ■andlcanassociation*
MAIN OFFICE 
798 East 185th St.

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE 
13515 Euclid Avė.

CEDAR OFFICE 
14406 Cedar Road 
(near Green)

UPKRIENCKD 
BOLT MAKER 

SĖT UP OPERATOR 

COLD HEADER 
SĖT UP OPERATOR 

THREAD ROLLER 
SĖT UP OPERATOR 

BOLT TRIMMER 
SĖT UP OPERATOR 

(for Hartford and/or Watorbury) 

OVERTIME AND FRINGE BENEFITS 

MICHIGAN SCREW PRODUCTS 
6400 E. 11 MILE RD.

CENTER LINE, MICHIGAN
An Equal Opportunity Cmptoyor
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CLCVILANDI 
IR APYLINKtSE

DISKUSIJOS DBL LB 
VEIKLOS

Šį sekmadieni, rugsėjo 26 
d. tuoj po pamaldų, apie 12 
vai., Naujosios parapijos sa
lėje kviečiamas LB Cleve
lando apylinkės susirinki
mas, kuriame LB Tarybos 
nariai padarys pranešimus 
apie dabartinius ir ateities 
LB Tarybos rūpesčius.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir dalyvauti diskusijose.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus narių visuotinas 
susirinkimas šaukiamas s. 
m. rugsėjo 26 d. 4 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose.

Darbotvarkėje bus Sky
riaus Vald.vlios ir Revizijos 
Komisijos pranešimai, Dir
vos Atstatymo Talkos Ko
mitetui aukos paskyrimas, 
Valdybos ir Revizijos komi
sijos rinkimai.

Visi skyriaus nariai ma
loniai prašomi susirinkime 
dalyvauti. Kviečiami daly
vauti ir ALT S-gos prijau
čiantieji.

• Vytautas Jokūbaitis, 
gyv. Clevelande, Lietuvių 
Atgimimo Sąjūdžio vyr, 
valdybos pakviestas sąjū
džio gen. sekretoriaus pa
reigoms.

AT DOWNTOWN PUBLIC HALL

OCT.8 thru OCT.16
Entertainment for the Whole Family 

8days 15 Performances

Blg Top Glamour 
A Exctt«m«nt by

★ Kari Wallenda Troupa 
on the high wire

★ Tarzan Zerblni 
and his big cats

m Plūs the Clowns and 
Aerobais and Jugglers 
and Tralned Animals

ALL AT DOWNTOWN PUBLIC HALL 
OCTOBER 8 - 18 Ior 15 Performances

PERFORMANCE SCHEDULE 
• — — 8pm
10am2pm 8pm

— 2pm —
— 2pm 8 pm
— — 8pm

Retarved Saot Fricat 
(Tax Induded)

X

Fri. 
Sat.
Sun. 
Mon.
Tuos 12

*

Btb
9 

10 
11

FOR SPECIAL GROUP RATES CALL 771-3435

$2.00 - $4.50

KVIEČIA I TARPTAU
TINĮ BUFETĄ

šį sekmadienį, rugsėjo 26 
d. garsiajame Steve Bencic 
rsetorane Hofbrau Haus 
(East 55 Street ir St. Clair 
Avenue) rengiamas fantas
tiškas tarptautinis bufetas, 
kandidatui į County Com- 
missioner George G. Voino- 
vichiui paremti. Bus ser
vuojama nuo vidudienio iki
9 vai. vak. Auka asmeniui
10 dol.

George G. Voinovich as
meniškai kviečia visus at
silankyti šį sekmadienį į 
Hofbrau Haus. Dirva irgi 
jungiasi prie šio kvietimo 
ir maloniai kviečia visus lie
tuvius atsilankyti ir būsi
muose rinkimuose balsuoti 
už George G. Voinovich, ku
ris yra didelis lietuvių drau
gas.

DfiL NAMO TAKSŲ 
PAKĖLIMO

George V. Voinovich 
Cuyahoga apskrities kont
rolierius praneša, kad namų 
ir sklypų naujas įkainavi
mas yra privalomas pagal 
Ohio valstijos konstituciją 
kas 6 metai, o būdą ir tai
sykles nuosavybėms įkai
nuoti nustato mokesčių ape
liacijos taryba. Todėl jeigu 
Cuyahoga apskrities namų 
savininkams pakilo mokes
čiai, už tai yra atsakomingi 
įstatymų leidėjai, Ohio sei
melio atstovai.

George Voinovich vykdy
damas konstituciją ir sei-

Med. 13 — — 8 pm
Thurs.14 2pm 8pm
Fri. 15 — — 8 pm
Sat. 16 10am2pm 8pm 

mėlio įstatymus, atliko 
įkainavimus ir iš anksto 
pranešė namų savininkams 
apie naujus mokesčius, kad 
savininkai galėtų pasitei
rauti, padaryti pataisas ir 
įteikti skundus.

Pranešimai įgalina savi
ninkus telefonu ar raštu 
įteikti skundus be advoka
to tarpininkavimo ir be di
delių teisinių išlaidų.

• Jonui Šiaučiūnui susir
gus, padaryta jam operaci
ja Richmond Hts. ligoninė
je. Gydosi dr. Degėsio stro
pioj priežiūroj ir pamažu 
sveiksta.

• Saulius ir Kristina Al- 
šėnai sulaukė pirmagimio 
sūnaus Gabrieliaus-Mindau- 
go.

• Kun. L. Zaremba, DM 
NP parapijoje pradės ruošti 
vaikus pirmajai komunijai 
šį rudenį. Prašo nesivėluo- 
ti ir registruotis parapijo
je 531-4263.

NAUJAS GROŽIO 
SALIONAS

SILVER SHEARS HEAUTY 
SAI.ON

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

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

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

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DEVLIEG/OPERATORS 
Experienced on nun<erical controlled 
machines. Mušt be able to sėt up for 
įst & 2nd shifts. Steady work. Liberal 
policies & frin«e benefits. and uni
forma.

NON-FERROUS 
21721 Tungsten Rd. 

Cleveland, Ohio 
216-531-3585

(34-431

AUTOMATIC 
SCREW MACHINES

We need an experienced individual 
on second shift who can sėt up and 
operate a multiple spindle Warner 4t 
Swasey machine.
We offer an excellent liourly rate and 
benefit plan.
If you take pride in your work, please 
contact:

ROTOR TOOL
26300 LAKELAND BLVD. 

euclid, ohio
216-731-8888

An Equal Opportunity Employer M/F 
(38-411

LINOTYPE 
MACHINISTS 

NAT’L printing firni scekini: full time 
machinists for maintaining 4 tapė 
operaled linotype. Pievious elektron 
& autosetter. Exp<rienced required. 
New Orleans Localion. Excellenl 
waqes & fringe benefits. Apply or 
call collcct to

JOHN DUNHAM
P. O. BOX 50547 

NEVV ORLEANS. LA 70150 
504-254-0614

Šv. Jurgio parapijos šventovėje Tautos šventės minėjime ir 
Šiluvos Marijos šventėje šv. Mišias atnašavo vysk. V. Brizgys. 
Šalia kunigai A. Goldikovskis, Bacevičius ir klebonas kun. B. 
Ivąnauskas. y. Bacevičiaus nuotr.

Organizacijos su vėliavom dalyvavusios šventėje.
V. Bacevičiaus nuotr.

ĮSPŪDINGA ŠVENTĖ
Užpereitą sekmadieni, 

>2 d., Clevelando šv. Jurgio 
parapijoj įvyko iškilmingas 
Tautos ir Šiluvos Marijos 
šventės minėjimas: pamal
dos bažnyčioje ir programa 
salėje: Procesiją vedė ir 
iškilmingas šv. Mišias atna
šavo vysk. V. Brizgys, asis
tuojamas parapijos klebono 
kun. Balio Ivanausko, kun. 
Goldikovskio ir diakono Ba
cevičiaus. Pamoksle vysku
pas išryškino Marijos Šilu
voje pasirodymo prasmę, 
tatai surišdamas su mūsų 
tautos švente ir dabartinėm 
nuotaikom Lietuvoje. Pa
maldų metu giedojo sustip
rintas parapijos choras, va
dovaujamas muz. Ryto Ba
bicko. Pamaldos baigtos 
Marija, Marija ir tautos 
himnu. Procesijoj ir pamal
dose dalyvavo 7 organizaci
jų vėliavos: šaulių, ateiti
ninkų, skautų ir vyčių sen
jorų. Ypač gražiai, organi
zuotai, su uniformomis pa
sirodė abi Clevelando šaulių 
kuopos.

Po pamaldų salėje prie iš
dėstytų ir padengtų stalų ir 
skoningai papuošta scena 
vyko šventės meninė pro
grama. Montažą Lietuvos 
Bažnyčios KRONIKOS dva
sioj parengė Alfonsas Kark- 
lius padedamas p.p. Mikuls- 
kių. O pačią programą atli
ko mūsų jaunimas su p. Mi
kulskienės kanklininkėmis. 
Po programėlės, kurią pra
vedė Vyt. Kliorys, dar žodį 
tarė Vysk. V. Brizgys. Pro
gramai pasibaigus šventės 

dalyviai buvo pavaišinti ka
va ir kepsniais, kurią paren
gė Parapijos Tarybos mote
rys. šventėje dalyvavo apie 
400 žmonių, ši šventė buvo 
gražiai organizuota ir pra
ėjo geru pasisekimu, šventę 
rengė šv. Jurgio Parapijos 
Taryba.

Po programos salėje, kle
bono pakviesti, visi Parapi
jos Tarybos nariai dalyvavo 
Vysk. V. Brizgiui sureng
tuose iškilminguose pietuo
se klebonijoje. Pietuose taip 
gi dalyvavo kun. A. Goldi
kovskis, diakonas Bacevi
čius ir Rytas Babickas. Pie
tų metu parapijos tarybos 
žmonės turėjo progos pla
čiau išsikalbėti su mūsų vys
kupu šv. Jurgio parapijos 
reikalais. (ag)

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)

• žemiausios apartamen
tų draudimo kainos! Ap
saugokite savo apartamen
tą nuo bet kokios nelaimės 
ir apsisaugokite save nuo 
teisinės atsakomybės. Pil
nam draudimo patarnavi
mui kreipkitės pas Kęstutį 
Gaidžiūną, telef. 943-1202.



DIRVA
ELIZABETH
MIRĖ DIRVOS RĖMĖJAS
Stasys Lukoševičius, gyv. 

Elizabethe, kuris per eilę 
metų Dirvai kasmet surink
davo už kelis šimtus dolerių 
kalėdiniam numeriui skel
bimų, po trumpos ligos mi
rė rugsėjo 18 d. Palaidotas 
rugsėjo 22 d. Velionis pri
klausė Amerikos Lietuvių 
Tautinei Sąjungai ir Vilties 
draugijai, bei kitomspatrio- 
tinėms organizacijoms.

Su velioniu atsisveikino

Garbingam ALT S-gos Elizabetho sky

riaus nariui

A. A.

STASIUI LUKOŠEVIČIUI

mirus, jo broliams BENUI, PETRUI, seseriai 

VALERIJAI ir likusioms Lietuvoje seserims 

reiškia nuoširdžią užuojautą

ALT S-gos Elizabetho 

Skyriaus Valdyba 

ir nariai

Tauriam Zarasų krašto švietėjui,

KOSTUI RŪKUI

Amžinybėn iškeliavus, jo žmoną, Sibiro trem

tinę, STEFANIJĄ ir dukrą NIJOLĘ su šei

ma, liūdesyje užjaučiame:

Birutė ir Bronius Girniai, 
Justinas Preibys, 
Balys Rūkštelė,
Petras Rūkštelė, 
Alfas Šukys,
Vincas Tamošiūnas, 
Antanas Vaitėnas

Vytautas Abraitis, ALT 
S-gos Elizabetho skyriaus 
pirmininkas, ALT S-gos, 
Vilties draugijos ir Dirvos 
vardu.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

ELIZABETHE
ALT S-gos Elizabetho 

skyrius ruošiasi Tautos 
Šventės minėjimui. Čia jau 
yra nusistovėjęs paprotys, 
kad rugsėjo aštuntosios 
rengėjas yra tautinės sąjun
gos skyrius. Per eilę metų 

elizabetiečiai čia girdėjo 
daug žymių kalbėtojų ir gė
rėjosi mūsų iškiliųjų meni
ninkų išpildomom dainom. 
Taigi ir dabar .spalio 2 die
ną, rengėjai savo svečių ne
apvils.

Programoje girdėsime 
jauną kultūrininkę, pernai 
atvykusią iš Lietuvos Auš
rą Jurašienę, kuri su mu
mis trumpai pasidalins savo 
mintimis apie Lietuvą. Me
ninėje dalyje girdėsime sol. 
Ireną Stankūnaitę - Silva. 
Tai aukštos kultūros daini
ninkė, ne kartą džiuginusi 
klausytojo jausmus. Po pro
gramos bus karšta vakarie
nė su atgaiva ir šokiai.

Minėjimas įvyks Lietu
vių Laisvės salėje 269 Se- 
cond St., Elizabeth, N. J. 
šeštadienį, spalio 2 dieną, 7 
vai. vakare. Automobilius 
galima pastatyti šv. Petro 
ir Pauliaus lietuvių parapi
jos kieme. Bilietų galima 
įsigyti lietuvių Svetainėje 
pas Joną švedą skambinant 
351-6646;; pas Vytautą Ab- 
raitį — 4344-2068; Julių 
Veblaitį — 687-4943; Petrą 
Lanį — 353-1169; ir Vincą. 
Misiūną — 352-8430.

Rengėjai laukia ir tikisi, 
kad tautiečiai gausiai į Šį 
banketą atsilankys ne tik iš 
Elizabetho apylinkių bet 
taip pat ir iš tolimesnių sky
rių kaip Baltimorės, New 
Yorko ir Philadelphijos. Te
gu spalio 2 dieną visi keliai 
veda į Elizabetho lietuvių 
salę. (j.p.v.j

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje, per savo ižd. An
taną Juodvalkį, už dail. Ka
siulių parodos gerą prista
tymą, atsiuntė Dirvai auką 
50 dol.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• Gen. Stasiui Raštikiui. 
Lietuvos kariuomenės sava
noriui ir buv. Lietuvos ka
riuomenės vadui, rugsėjo 13 
d. sukako 80 m. amžiaus. 
Sukaktuvininkas gyvena 
Los Angeles, Calif. Linki
me ilgiausių metų.

• Helen V. Kulber, gyv. 
Brooklyn, N. Y., žinoma 
Lietuvos vyčių veikėja, at
siuntė Dirvai auką 10 dol. 
Ačiū.

• Kun. Antanas Saba
liauskas, salezietis, parašęs 
savo misijų atsiminimus 
”Nuo Imsrės iki Orinoko”, 
paminėjo vienuoliško gyve
nimo 50 m. sukaktį.

• Jurgis Bradūnas, iš 
Chicagos, pradėjo dirbti 
dirbti Amerikos Balso radi
jo lietuvių skyriuje Wa- 
shingtone.

• Kun. J. Bakšys, buvęs 
ilgametis Rochesterio šv. 
Jurgio parapijos klebonas, 
daug padėjęs po II Pas. ka
ro lietuviams atvykti į JAV, 
rugp. 25 d. mirė senelių 
prieglaudoj Rochestery, su
laukęs 84 m. amžiaus. Iki 
paskutinės gyvenimo dienos 
skaitė Dirvą, kurią jam pre
numeruodavo dr. D. Degė- 
sys.

DR. VYTAUTUI ir LYDIJAI

ČEPAMS

ir jų sūnui GINTARUI, netekus mylimos

dukters ir sesers VILIJOS, gilią užuo

jautą reiškia

Eugenijus ir Irena 

Manomaičiai, 

Auginąs su šeima, 

Rymas ir Povilas

A. ♦ A.

PIJUI ZORSKAI

mirus, jo sūnus JONĄ ir ROMĄ, marčią AL

DONĄ, anūką VYTUKĄ ir gimines giliai 

užjaučiame ir liūdime drauge.

Jokūbas Gražys 

su šeima 

ir 

Ernestina Gražienė

A. A.
KOTRYNAI

NASVYTIENEI-GARMUTEI

mirus, jos vyrą ANTANĄ, sūnus DONATĄ 
ir MINDAUGĄ, brolį ANTANĄ GARMŲ ir 
brolienę VERUTĘ, o taip pat ir visus velio
nės artimuosius, širdingai užjaučia

clevelandiečiai:
J. J. Daugėlai
O. J. Juozaičiai
I. J. Kapčiai
E. V. Mazoliauskai
E. P. Mikšiai
L. S/ Siabokai
J. A. Šalkauskai 

Florida

Mūsų mielam
A. A.

STASIUI LUKOŠEVIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame broliams, sese
rims ir artimiesiems

Dr. Vaclovas ir Emilija 
čekai
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