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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

_ _ OETENTĖS ILIUZIJA_ _
Į garsųjį Helsinkio susi

tarimų „tretįjį krepšį’’, ku
ris aptaria žmonių ir idėjų 
laisvą cirkuliavimą, vakarų 
Europos atstovai padėjo 
granatą: žmogaus teisės.

Anuo metu mažai kas 
įvertino šį gestą, nes tuo 
laiku nei vakariečiai, nei so
vietai negalvojo, kad Sa
charovas pakels ši gink
lą prieš sovietinio totalita
rizmo tvirtovę. Niekas tada 
nepagalvojo, kad nuo Kau
kazo iki Baltijos tūkstan
čiai anoniminių herojų pa
seks jo pavyzdžiu ir įsikals 
sau galvon kiekvieną žodį 
Helsinkio susitarimų, kad 
galėtų cituoti sovietų polici
jai, prokurorams, teisė
jams ...

Ir tie anoniminiai disi
dentai išgelbėjo vakariečių 
garbę, nes jie patikėjo de
mokratijai. Dėka jų Helsin
kio susitarimai netapo, kaip 
daugelis įrodinėjo, kelia- 
klupčiavimu Maskvai.

Bet „krepšio” tolimesnė 
vertė priklauso dabar nuo 
Belgrado, kur susirinkę at
stovai peržiūrinėja, ar Hel
sinkio susitarimai pilnumo
je vykdomi. Atrodo, prezi
dentas Carteris ir toliau pa
siryžęs reikalauti, kad žmo
gaus teisės būtų visur ap
saugotos. Bet kai kurios 
Europos vyriausybės nori 
apeiti šį spygliuotą klausi
mą, arba bent įvynioti į va
tą, kad sovietų atstovai ne- 
susižeistų rankų. Tų vy
riausybių patarėjai nuolat 
kartoja, kad su sovietais 
reikia švelniai derėtis, rei
kia turėti kontrybės, steng
tis, kad detente jokiu būdu 
nebūtų nutraukta, o prie
šingai, teikiant sovietams 
ekonominę pagalbą galima 
bus „sužmoginti” komunis
tinį režimą.

Tačiau jie smarkiai klys
ta, kaip klido ir kiti. Ameri
ka pirmajam Sovietų penk
mečio planui davė milžiniš
ką paramą, bet tas nesu- 
kliūdė garsiųjų 1930 metais 
„valymų”, per kuriuos žu
vo milijonai žmonių.

Solženicynas yra teisus 
sakydamas, kad bolševikų 
revoliucija nužudė 66 mili
jonus žmonių -ir kad tos žu
dynės, gal kiek rafinuočiau, 
vykdomos ir šiandien.

Po II Pas. karo sovietams 
suteikta techninė ir finan
sinė parama irgi nesukliūdė 
deportacijų į Sibirą. Arba, 
kai 1959 m. Chruščiovas vi
zitavo Eisenhowerį, buvo 
tvirtinama, jog nauja tai-

Tnž. R. Kudukis ir Algirdas Bražinskas apsilankę Dirvos 
redakcijoje.

'Geriau mirti, negu 
būti deportuotiems’

Praeitą savaitę ketvirta
dienio rytą Clevelando lie
tuviai buvo nustebinti vie
tinio dienraščio The Plain 
Dealer pirmame puslapy 
viršuj per visas šešias skil
tis atspausdinta žinia „IT’S 
A QUESTION OF LIFE OR 
DEATH”— Lithuanian hi- 
jacker brings plea for asy- 
lum to Carter.

Apie Prano ir Algirdo 
Bražinskų pabėgimą iš So- 
vietijos lėktuvu ir jų toli
mesnę odisėją buvo plačiai 
rašyta laisvoje lietuvių 
spaudoje. Visi žinojo apie 
sunkumus, kuriuos jie pa
tyrė JAV imigracijos įstai
gose ir kad jiems gresia 
ištrėmimas į okupuotą Lie
tuvą, atseit, atidavimas į 
sovietų rankas, kur jų lau
kia mirtis.

kos era pasauly įsiviešpata
vo. Tačiau nepraėjus nei 
dviems metams, Berlyne 
buvo išmūrytas mirties mū
ras ...

Aiškiai matome, kad de- 
tentė yra tik iliuzija. Ji yra 
vienos krypties ir naudą iš 
jos gauna tik Maskva.★

PRAGOJĘ ketvirtą va
landą ryto apartamentinio 
namo sargas beldžiasi į 
apartamentų duris, šaukda
mas:

— Tai ne tai ko jūs bijo
te, o tik namas dega!

Algirdui Bražinskui at
vykus į Clevelandą, jo rei
kalus tvarkyti pasiėmė 
Lietuvių visuomeninis klu
bas, kurio pirmininku yra 
inž. Raimundas Kudukis.

Dėka inž. Raimundo Ku- 
dukio ir Algio Rukšėno pa
stangų Plain Dealer dien
raštyje pasirodė minimas 
Joseph L. Wagnerio pasi
kalbėjimas su Algirdu Bra
žinsku, o kai jis buvo at
spausdintas pirmame pus
lapy, tuoj „susidomėjo” ir 
NBC televizijos stotis, kuri 
vakare ir kitos dienos rytą 
per visą Ameriką perdavė 
pasikalbėjimą su Algirdu 
Bražinsku, teigiamai jį pri
statydama.

Pasikalbėjime Algirdas

Vf's a question of lite or death
Lithuanian
hijacker
brings plea
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Tur būt pirmą kartą istorijoje Clevelando lietuviai matė The Plain Dealer pirmame pus
lapy (birželio 23 d. laidoje) per 6 skiltis, Joseph L. Wagnerio straipsnį, kuriame palankiai buvo 
skaitytojams pristatyta Bražinskų odisėja.

I for asylum 
k to Carter

Čiiricr i< rcvicving an appcal 
deportation order issucd in April 
uould send Algirdas baik lo Lilhua- 

to ubai ho Teeis uould be 
death. Uis Tathvr

Eurokomunizmas ar...?
Susirūpinimas juo - nuo Kissingerio 
iki Metmenų

Sekančių metų kovo mėn. 
Prancūzijoje įvyks parla
mento rinkimai, kuriuos, 
dabar atrodo, turėtų laimė
ti socialistų-komunistų koa
licija. Nors iki to dar beveik 
10 mėnesių ir dabartinio 
prezidento kadencija dar 
tęsiasi iki 1981 metų. Pran-

Brazinskas atidengė iki 
šiam laikui mažai kam ži
nomą faktą, kad sovietų 
lėktuvo palydovė laike susi
šaudymo mirtinai buvo su
žeista ne Bražinskų trumpo 
medžioklinio šautuvo šra
tais, bet sovietų saugumie
čių revolverio kulką, ką nu
statė turkų teismo eksper
tizė.

Lietuvių visuomeninio 
klubo rūpesčiu sekmadienį, 
birželio 26 d., DMNP para
pijos salėje buvo suruoštas 
viešas susirinkimas, į kurį 
atsilankė apie 700 clevelan- 
diečių lietuvių, amerikiečių 
spaudos, radijo ir televizi
jos atstovai, žmonės pasira
šinėjo prezidentui Carteriui 
paruoštą peticiją, kad Bra
žinskai nebūtų iš Amerikos 
deportuojami ir suaukojo 
apie 2000 dol.

Inž. Raimundas Kudukis, 
Clevelando miesto viešųjų 
įmonių direktorius ir lietu
vių visuomeninio klubo pir
mininkas, atidarydamas su
sirinkimą pastebėjo, kad jis 
kreipėsi į Clevelandą atsto
vaujančius kongresmanus 
Mary Rose Oskar, Ronald
M. Mottl, Charles A. Vanik, 
Louis Stokes, kad jie pa
remtų Bražinskų prašymą 
suteikti jiems politinį prie
globstį, bet kongresmanai 
atsisakę tai padaryti. Jis 

(Nukelta į 3 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
cūzijoje jau prasidėjusi 
priešrinkiminė karštligė.
: Kairiųjų laimėjimo lau
kiama dėl jų gero pasirody
mo savivaldybių rinkimuo
se, kur jie surinko 53 ar 
54% visų balsu, ir dėl kraš
to blogos ūkinės būklės, 
šiuo metu ten esama per 
milijoną bedarbių — dau
giau negu kada nors po II 
pasaulinio karo. Sulėtėjusį 
ūkinį gyvenimą vis atkak
liai lydi infliacija, su kuria 
kovodama vyriausybė sten
giasi apriboti valstybės iš
laidas. Būkštavimą Euro
pos ateitimi dar padidina 
kaimyninės Italijos komu
nistų prie valdžios slenksčio 
stovėjimas. Ką tik pasibai
gęs Brežnevo vizitas Pran
cūzijoje ir daugumos kari
nių ekspertų įsitikinimas, 
kad jei sovietai pasijudintų 
į priekį, niekas jų nesulai
kytų iki Atlanto ... Savai
me aišku, kad tokia situa
cija sukėlė ginčų Ameriko
je. Ką ir kaip daryli, 
komunistų neprileisti prie 
valdžios? O gal nieko neda
ryti, nes komunizmas jau 
nebe vieningas, bet vis dau
giau skyląs? Paskutinė pa
žiūra buvo priskiriama nau
jai administracijai.

Neseniai į tas diskusijas 
įsikišo Kissingeris. Jis gynė 
savo seniau žinomą nusista
tymą, kad komunistai ame
rikiečiams yra 'nepriimtini’ 
Nato kraštų vyriausybėse 
ir reikalavo, kad JAV tai 
aiškiai pasakytų, nes komu
nistų laimėjimas Europoje 
„pakeistų visų laisvų tautų 
saugumo ir pažangos~per- 
spektyvas.”

Dabartinis Valstybės Se
kretorius Gyrus Vance pasi- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Pirmomis dienomis sklan- Ta taktika iš dalies padė-

jusi: daugelis disidentų nu
tilo. Tačiau problema ne
pranyko. Lenkijos vyriau
sybė, kadaise buvusi pati li
beraliausia Rytų Europoje 
rado reikalo, sugriežtėti; 
Chartos 77 autoriai Čeko
slovakijoje paskelbė naujus 
dokumentus; pačioje Rusi
joje Orlovo grupė vis dar 
veikia, kaip Feniksas prisi
keldamas iš pelenų. Birželio 
1 d. ji paskelbė naujus so
vietų represijų kaltinimus.

Atrodo, kad prezidento 
Carterio politika — aiškina 
britų laikraštis — nors ir 
nebuvusi priežastimi repre
sijų, tačiau jas pasmarkino. 
Taip pat atrodą, kad Carte- 
ris dabar apsisprendęs, jog 
tyli diplomatija yra naudin
gesne negu vieša kritika. 
Bet jis taip pat pasakęs, 
kad neatsisakysiąs žmonių 
teisių principo, o jei sovietų 
valdžiai tai nepatinką, tai 
”so be it” (tegul taip būna).

”Lygiai taip pat, kaip ne
būtų produktinga smerkti 
kiekvieną KGB veiksmą, ly
giai taip pat būtų pavojin
ga leisti manyti apsuptiems 
disidentams, kad Carteris 
pakeitė savo nuomonę apie 
žmonių teisių svarbumą. II- 
ganiui Rusijos liberalizaci- 
ja — kaip Medvedevas sa
ko — priklausys nuo vidaus 
situacijos vystymosi sovie
tų pasaulyje, o ne nuo Va
karų vyriausybių. Tačiau 
disidentinio judėjimo isto- 
torija moko, — baigia Eco- 
nomist, — kad sovietų poli
tikos nustatytojai skaitosi 
ir su Vakarų reakcija.”

★
Aukščiau minėtas Orlov 

yra Juri Orlov, sovietų fi
zikas, komiteto Helsinkio 
Akto nuostatų vykdymo 
sekti vadovas. Tas komite
tas tapo lyg centras visų 
nepatenkintųjų sąjūdžių. 
Vasario 10 d. jis buvo suim
tas ir nuo to laiko jo liki
mas yra nežinomas. Pagal 
sovietinę teisę, areštuotas 
gali būti laikomas 9 mėne
sius, nepatiekus jam jokio 
kaltinimo (D. Britanijoje 
tik 48 vai.). Orlovienė prašė 
jam padėti Londono advo
kato John Macdonald, bet 
tam vizos sovietai nedavė. 
Orlovo draugai dabar nori 
Londone suruošti savo vie
šą teismą, kuriame galima 
būtų įrodyti, kad Orlovo ko
mitetas neprieštarauja so
vietinės teisės nuostatams 
ir tie 19 raportų, kuriuos 
tas komitetas paskelbė apie 
žmonių teisių nepaisymą 
Sovietijoje, iš tikro yra tei
singi.

★
Dar grįžtant EUROKO

MUNIZMO AR... 'Lietu
viškai’ žiūrint, Ispanijos da
bartinę padėtį galima būtų 
palyginti su Lietuvos, jei 
čia kraštą demokratijai bū
tų grąžinęs koks jaunesnis 
tautininkų veikėjas. Fakti- 
nai Adolfo Suarez buvo

džiai ėję pasitarimai dėl 
BELGRADO konferencijos 
dienotvarkės pereitos savai
tės pradžioje įstrigo. Vaka
rai norėtų, kad Helsinkio 
Akto trečios dalies (apie 
žmonių teises) vykdymui 
ar tiksliau — nevykdymui 
būtų kreipiama daugiausia 
dėmesio, sovietai apie tai 
norėtų kalbėti tik ”tarp kit
ko”.

Nenuolaidžią sovietų lai
kyseną pademonstravo ir 
pats Brežnevas savo pokal
biuose su Prancūzijos pre
zidentu Giscard d’Estaing 
Paryžiuje. Jis aiškiai davė 
suprasti, kad Carterio pra
dėtas, ideologinis karas ve
dąs prie šaltojo karo atnau
jinimo. Giscardas atkirtęs, 
kad nuoširdi ’detente’ rei
kalaujanti abipuses pagar
bos žmonių teisėms.

★
Londoniškis THE ECO- 

NOMIST birželio 18 d. lai
dos vedamajame teigia, kad 
kampanija už žmonių teises 
gali svyruoti tarp "outspo- 
ken to sooto voce”, bet lai
kas tylai jau yra praėjęs.

Ar kalbos už žmonių tei
ses ką nors padėjusios Sovie- 
tijos žmonėms? Ieškodamas 
į tai atsakymo, laikraštis 
pastebi, kad nuomonės dėl 
to skiriasi. Taip, pavyz
džiui, disidentas Roy Med- 
vedev, gyvenąs Maskvoje, 
teigia, kad Kissingerio 'ty
lios’ diplomatijos dėka bu
vo leista daugiau žmonių iš
emigruoti ir nebuvo taip 
smarkiai kliudoma klausyti 
užsienio radijo stočių kaip 
anksčiau. Tuo tarpu niekas 
”negalįs paneigti, kad pir
mosios Carterio prezidenta
vimo šimtas dienų privedė 
prie Sovietų-JAV santykių 
pablogėjimo. Kissingerio 
politikos pasisekimo prie
žastis slypėjo iš dalies ta
me, kad jis nebandė viešai 
pažeisti sovietų prestižo.” 
(Plačiau Medvedevo pažiū
ras atpasakojo NEWS- 
WEEK birželio 20 d. laido
je).

Kiti disidentai, ypač iš
vykę iš SSSR, kaip pvz. 
Andrei Amalrik, reikalauja 
’kantraus tęstinumo’ kam
panijoje už žmonių teises. 
ECONOMIST aiškina, kad 
smarkesnė sovietų reakcija 
į disidentini sąjūdį prasidė
jusi jau pereitais metais. 
Varšuvos pakto viršūnių 
mitinge Bukarešte lapkričio 
mėn., o sekantį mėnesį 
’idealogų’ konferencijoj So
fijoje, Kremlius skatino sa
vo sąjungininkus griežčiau 
elgtis su vidaus kritikais. 
Kremlius taip pat nutaręs 
griebtis akcijos prieš Va
karų Europos komunistų 
partijas, kurios viešai kri
tikavo sovietus ir į kurias 
užtarimo prašydami kreipė
si ir Čekoslovakijos disiden
tai. Sovietai grasinę įsteig
ti maskvines kompartijas 
jų kraštuose.

Eurokomunizmas
(Atkelta iš 1 psl.) 

kalbėjime su italų laikraš
čiu 11 Tempo teigė, kad val
džios pasirinkimas yra eu
ropiečių "atsakomybė ir 
teisė”, bet Washingtonui 
aiškiai daugiau patinką tie, 
kurie turi demokratinį pa
grindą. Pagaliau viskas pri
klausys ir nuo to, kaip to
liau vystysis "Eurokomu
nizmas”. ..

Tokį klausimą daug anks
čiau iškėlė ir METMENYS. 
Savo 33 nr. jie spausdina 
keletą atsakymų į tokią 
komplikuotai skambančią 
anketą:

1. Kaip, žiūrėdami į Itali
jos, Prancūzijos ir Ispani
jos komunistų partijose

aukštas Franco Tautinio 
Sąjūdžio pareigūnas. Jo 
įsteigta Centro Demokrati
nė Unija iš tiesų yra įvai
rių pakraipų grupių sambū
ris, laimėjęs 170 vietų 350 
atstovų steigiamajame sei
me, kuris turės surašyti 
naują konstituciją. Antra 
savo didumu partija yra so
cialistų — darbininkų par
tija su 115 atstovų. Toji 
partija laikoma kairesne už 
Vakarų Europos socialde
mokratus, tačiau bent kol 
kas kratosi komunistų, ku
rie turės mažiau kaip 20 
atstovų. Steigiamasis sei
mas konstitucijai parašyti 
ir kartu valdyti kraštą turi 
4 metų terminą. Tiek laiko 
turi ir Suarez sustiprinti 
savo partiją.

Jo pasisekimas priklau
sys nuo sugebėjimo išspręs
ti dvi svarbias Ispanijos 
problemas: ūkinę ir tauti
nės seperacijos. Beveik vi
sos partijos pasisakė už au
tonomiją Katalonijai ir bas
kams.

Katalonijos autonomijos 
partija sugebėjo sutraukti 
daugiausia žmonių į savo 
mitingą Barcelonijoje — 
400.000. Tą rekordą norėjo 
sumušti komunistai. Į savo 
mitingą birželio 12 d. jie 
priprašė ir pasamdė 30 po
puliariausių muzikos ir ki
tokio žanro žvaigždžių iš 
pačios Ispanijos, Prancūzi
jos ir Italijos. Dievas ta
čiau, kaip rašo anglų laik
raščiai, dar nepasitiki Eu
rokomunizmu. Tą dieną 
pradėjo taip smarkiai lyti, 
kad nesusirinko nė 200.000 
entuziastų. Kompartija pra
rado virš pusės milijonų do
lerių už neparduotas dešre
les, keptas sardines, alų 
ir t.t.

★
Pradėjus linksmiau kal

bėti ... Propagandoje prieš 
sovietus kiniečių komunis
tai pradėjo griebtis ir hu
moro. Pekino Liaudies Lai
kraštis įsivedė juokų skil
telę, kurios pirma žinia 
skelbė, kad sovietai... su
kergė žirafą su karve. 
Kam? Ogi tam, kad naujas 
sutvėrimas galėtų ėsti per 
sieną Lenkijoje, o pieną 
duotų Sovietijoje!

•••

šiuo metu vykstančią idėji
nę fermentaciją ("euroko
munizmą”) galvojate apie 
organizuoto komunizmo su- 
demokratėjimo (arba ko
munistinės "bažnyčios” su- 
protestantėjimo) galimybę. 
Jeigu toji galimybė iš viso 
egzistuoja, tai ar ji egzis
tuoja ir Sovietų Sąjungoje 
bei kituose Rytų Europos 
kraštuose?

2. Kaip, prisimindami de
mokratinio Allendes ekspe
rimento Čilėje prievartinį 
represavimą (gal analogiš
ką Dubčeko demokratizaci
jos sąjūdžio represavimui 
Čekoslovakijoje), galvojate 
apie galimybę, kad Vakarai 
taikingai priimtų demokra
tinę komunistinę valdžią 
vadinamojoje jų, Vakarų, 
įtakos sferoje (jeigu tokia 
egzistuoja) ?

Atsakydamas į tą anketą, 
Vincas Trumpa garbingai 
prisipažino: "Nesu pakan
kamai susipažinęs su Itali
jos ar Ispanijos komunisti
nėmis partijomis, kad galė- 
čiaus spręsti kokia ten vyk
sta idėjine fermentacija ar 
sudemokratėjimas". (Po to 
jis parašė keturis puslapius 
apie valdžią ir laisvę aps
kritai). Vincą Rastenį 
"Pietvakarių Europos ko
munistų vadų prodemokra- 
tiškos deklaracijas patrau
kliai domina, bet tuo tarpu 
dar nepakankamai įtikina... 
Jau akivaizdu, kad rusiška
sis komunizmo modelis va
kariečiu visuomenės geruo
ju įpiršti nepasisekė ir ne
bepasiseks”. Tik Z. V. Re
kašiui "abejoti netenka . . . , 
kad Italijos, Prancūzijos ir 
Ispanijos kompartijose šiuo 
metu vyksta reikšminga 
ideologinė fermentacija”...

Atrodo, kad Kissingeris 
galvoja taip sakant 'lietu
viškiau’ t. y. išeiviams arti
miau, negu tie mūsų žino
mi tautiečiai. Jam nėra jo
kios abejonės, kad kompar
tijų sudemokratėjimas tė
ra tik taktikos klausimas. 
Kalbėdamas Woodrow Wil- 
son International i n i a m e 
Centre jis priminė, kad jau 
1945 m. Rytų Vokietijos 
kompartija pažadėjo visas 
demokratines teises ir lais
ves, lygiai kaip ir kitos 
kompartijos Rytų Europoje 
sovietam atėjus. Kur tos 
teisės dabar?

Prie to norėčiau pridėti, 
jog būtų natūralu, kad 
sudemokratėję komunistai 
keistis pradėtų visų pirma 
nuo vardo, žinia, to reika
lauti negalima iš Rytų Eu-

MACHINISTS
Qualified journeyman with 6 to 8 years all-around experience. 
Tool room experience, read blue prints, and interpret specifica- 
tions. Permanent position for hrgh school graduate.

Call 314-381-1600, Ext. 271 for appointment.
COMBUSTION ENGINEERING

5319 Shreve Avė., St. Louis, Mo. 63115
An Equal Opportunity Employer M/F

Prancūzų kairiojo sparno 
vadai: komunistas G. Mareliais 
ir socialistas F. Mitterand.

ropos, ten galima kol kas 
kaip Dubčekas darė svajoti 
apie "žmoniškesnį veidą” 
senam komunizmui. Lais
vuose kraštuose sudemo
kratėję komunistai galėtų 
stoti į socialistų partiją, 
kaip Vakarų Vokietijoje 
daugelis jų ir padarė.

Būdinga, kad toje pačioje 
Prancūzijoje kairiųjų koa
licijoje socialistai yra vy
resnis partneris, surinkęs 
30r't visų balsų, o komu
nistai tik 24r/ . Jų ideologi
nis ir praktiškas idealas 
yra Švedijos socialdemo
kratai, kurie savo kraštą 
valdė 44 metus ir dabar, 
nors paskutinius rinkimus 
ir pralaimėjo, atgauna savo 
populiarumą. Prancūzų so
cialistams taip pat turėtų 
padėti ’dviejų eilių’ rinkimi
nė sistema (le serutin ma- 
joritaire), kuri leidžia koa
licijos partneriams išstaty
ti atskirus kandidatus. Lai
mėjęs daugiausiai balsų pa
sidaro bendru kandidatu 
per antrą balsavimą. Ideolo
giniai žiūrint, laimėję socia
listai galėtų sudaryti koa
liciją net ir su gaulistais, 
kurie šiuo metu yra nepa
tenkinti prezidento Giscard 
D’Estaing 'neveiklumu’ ko
voje su ūkinėm negerovėm. 
Ūkiniam atkutimui, gaulis-
tai kaip ir socialistai, reika
lauja užmiršti kovą su in
fliacija ...

Reikia taip pat atsiminti, 
kad komunistai visai ne
daug balsų gavo ir Ispanijo
je bei Portugalijoje, kur so
cialistai dabar žymiai stip
resni. Už tat gal ir teisus 
Prancūzijos socialistų va
das Francois Mitterand, 
teigdamas, kad Europos 
ateities banga turi būti va
dinama Eurosocializmu, o 
ne Eurokomunizmu. Išimtį 
sudaro gal tik Italija, apie 
kurią jau tiek daug kalbė
jome ...
A.VANTED AT ONCE JOURNEYMEN 

BRIDGEPORT OPERATORS 
and

ALL AROUND MACHINISTS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance.

Retirees welcomc.
Steady work. Union Scale, all fringe 
benefits. Apply to:

WESTWOOD TOOL CO. 
81235 Weaver, Detroit, Mich. 48228 
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SLA Prezidentas

Kiekvienam kraštui vie
na reikšmingiausių dienų 
yra jo Nepriklausomybės 
paskelbimo diena. Amerikai 
istorinė diena yra Liepos 
Ketvirtoji, nes tą dieną 
1776 m. Kongresas Phila- 
deljhijoje priėmė deklaraci
ja, kuria Amerika buvo pa
skelbta savarankiška vals
tybe.

Tas 200 metų jaunos val
stybės laikotarpis pasižy
mėjo dideliais šalies laimė
jimais. o greta j u būta ir 
skaudžių pergyvenimu. Ta
čiau Amerika sugebėjo nu
galėti visus sunkumus ir 
šiandien yra tapusi viena 
pasaulio galybių.

Prie Amerikos ir jos1 ge
rovės augimo yra prisidėju
si demokratinė šalies san
tvarka ir ta laisvė, kurią ir 
naudojasi visi gyventojai. 
Demokratija ir laisvė yra 
didieji Amerikos gyvenimo 
pagrindai. Jie palaiko vals
tybę ir sudaro jai palan
kiausias sąlygas duoti ir 
siekti gyventojams dar di
desnės gerovės, kokios ne
turi nei viena kita šalis.

Pasikėsinimų i Amerikos 
laisvę buvo ir yra nema
ža... Buvo net mėginama 
sukiršinti vieną gyventojų 
dalį prieš kitą, kad valsty
bę susprogdinus iš vidaus. 
Priešų — pasaulinio komu
nizmo propaganda melagin-

Amerika lietuviu
6

Jokios valstybės vardas 
nebuvo taip malonus ir ge
rai žinomas Lietuvos nepri
klausomybės metais, kaip 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Tai pateisina tie gra
žūs ir nuoširdūs saitai, ku
rie jau nuo senai su šia val- 
tybe siejo mūsų kraštą, net 
lietuvių tautos likimą, šis 
kraštas daug prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
kūrimo, šio krašto žemė 
priglaudė dėl įvairių prie
žasčių emigravusius mūsų 
tautos vaikų, ir, be to, virš 
25 tūkstančius benamių 
tremtinių, suteikdama vi
siems jiems antrosios tėvy
nės šilumą ir motinišką 
prieglobstį. 

gai rašė ir skelbė apie Ame
rikos gyventojų tariamą 
skurdą, vargą ir nepasiten
kinimą, siekdama pakenk
ti Amerikai ir primesti jai 
totalinį režimą, palaidojant 
demokratiją ir laisvę.

Tačiau Amerikos gyven
tojai brangina savo laisvę 
ir jų patriotizmas yra są
moningas ir gilus. Ir sun
kiuose metuose amerikie
čiai sugeba išlaikyti lygsva
rą, reikiamą pasitikėjimą 
savo šalies santvarka ir vy
riausybe.

Ne tik amerikiečiai, bet 
ir kitų kontinentų demokra
tiniai kraštai pasitiki Ame
rikos pajėgumu atsispirti 
prieš komunizmo užmačias 
pavergti laisvąjį pasaulį.

Pavergti kraštai, jų tar
pe ir mūsų senoji tėvynė 
Lietuva, taip pat deda vil
tis į Ameriką ir ieško jos 
pagalbos. Todėl Liepos Ket
virtoji, Amerikos tautinė 
šventė, šiandien yra šventė 
visų tautų, kurios kovoja už 
savo laisvę ir laukia Ame
rikos pagalbos.

Minint Nepriklausomybę 
mums tenka ne tik reikšti 
pagarbą Amerikos kovoto- 
jams, jos valstybės vado
vams ir didiesiems patrio
tams, bet kartu turime ryž
tis daugiau paremti jų kil
nius siekimus išsaugoti 
Amerikos ir kitų kraštų 
laisvę.

antroji tėvynė
JONAS MIŠKINIS

Kiekvienais metais liepos 
mėn. 4 d. JAV švenčia savo 
Nepriklausomybės dieną, 
amerikiečių vadinama Inde- 
pendence Day. Tai 1776 m. 
liepos 4 d. prisiminimas 
kada amerikiečių kongre
sas paskelbė Philadelphijos 
mieste Amerikos nepriklau
somybės deklaraciją, tuo 
nutraukdamas su Anglija 
visus priklausomybės ry
šius.

Paprasto paskelbimo ne
pakako — laisvės dokumen
tą amerikiečiai, kaip ir lie
tuviai, 1918 metais, turėjo 
aplaistyti krauju. Ameri
kiečių kovos už savo laisvę 
yra kupinos gražiausių jau
smų, tauraus pasišventimo
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Demonstrantai iš Waterburio, Conn., su antisovietiniais plakatais birželio 14 d. demons
travę New Yorke prie Metropolitano muziejaus, kur tuo metu vyko sovietų meno paroda. Su 
jaunaisiais dalyvavo ir dr. P. Vileišis, daug prisidėjęs prie to žygio.

apvainikuotos. Jų kilnumas 
patraukė ir ne vieną Euro
pos didžiūną stoti į ameri
kiečių kovotojų eiles.

.Nūdien JAV žavi visą pa
saulį savo žemės didingu
mu, didžiųjų idėjų gausumu 
ir tikrosios laisvės suprati
mu. Iš to mes lietuviai tu
rim daug pasimokyti, ypač 
demokratinės santvarkos. 
Laisvės ir taikos palaima 
leidžia šios valstybės pilie
čiams dirbti didelį kūrybinį 
darbą, kurio šviesos .pasie
kia tolimiausius pasaulio 
kraštus. Senai nusikračiusi 
didžiosios žmonijos nelai
mės dėl laisvės karo šešėlių, 
JAV parodo pasauliui tik
rąjį sugyvenimo ir vienin
gumo grožį.

JAV gyvena tikrą nepri
klausomą gyvenimą. Turi 
didžiausius ekonominius iš
teklius, gali gyventi visiš
kai nepriklausomai nuo ki
tų valstybių. JAV be ma
žiausios savo kraštui 
skriaudos galėtų visiškai 
izoliuotis nuo kitų valsty
bių ir gyventi vien savo gy
venimą. Tačiau ši tauri val
stybė nėra savanaudė ir jai 
visada rūpi' ir kitų kraštų 
gerovė. JAV daugeliui kraš
tų leido pasinaudoti savo 
žemės gerybėmis, galingu 
ekonominiu ir politiniu svo
riu daug kam padėjo ir da
bar padeda. Daug pasitar
navo tėviška savo globa ma
žosioms valstybėms ir nu
skriaustoms tautoms.

Taigi JAV bene vieninte
lė didžioji pasaulio valstybė, 
kuri nepaisydama* įvairiau
sių politinių sumetimų, vi
sada stovėjo ir tebestovi 
teisės, teisybės ir taikos pu
sėje.

Lietuva nepriklausomy
bės laikotarpyje su JAV 
turėjo daug bendro, čia gy
vena beveik trečdalis mūsų 
tautos, kuriems, kaip tik
riesiems vaikams, leista šio
je didelėje valstybėje nau
dotis visomis gėrybėmis ir 
teisėmis. Daug Lietuvos že
mės sūnų ir dukrų išėjo čia

'Geriau mirti, negu
(Atkelta iš 1 psl.) 

kritikavo tokį elgesį kong- 
resmanų, kurie įvairiomis 
progomis lietuvių susirinki
muose yra gražiai kalbėję 
apie pavergtų tautų laisvę 
ir žmogaus teises, bet dabar 
iškilus konkrečiam reikalui, 
nedrįsta tarti savo užtari
mo žodį. Clevelando lietu
viai dėl to per ateinančius 

puikią gyvenimo mokyklą, 
pasiekdami didelių mokslų 
ir gausių turtų. To dar ma
ža. JAV išmokė lietuvius 
nepamiršti pirmosios savo 
tėvynės.

Kada buvome išbadėję, 
kūrėme nepriklausomą savo 
valstybės gyvenimą, čio
nykščiai Amerikos lietuviai 
gausiai rėmė mus morali
niais ir turtiniais savo iš
tekliais. Ta parama JAV 
vyriausybės respektuoja
ma, neabejotinai daug pri
sidėjo prie Lietuvos nepri
klausomybės laimėjimo.

Pažymėtina, kad su JAV 
vardu glaudžiai siejasi ir di
džiųjų mūsų tautos didvy
rių — Dariaus ir Girėno žy
gis.

Džiugu konstatuoti, kad 
JAV vyriausybė ir didie
ji politikos vyrai ne tik 
užjaučia mus dėl didžiosios 
Lietuvos valstybės tragedi
jos — nepriklausomybės ir 
laisvės netekimo, bet ir daž
nai patikina, kad lietuvių 
tauta atgaus savo laisvę ir 
nepriklausomybę. Taip pat 
JAV patys didieji laikraš
čiai1 kartas nuo karto iške
lia mūsų tautos orumą, pa
siaukojimą dėl laisvės at
gavimo.

Todėl reiškiame Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 
didelę pagarbą ir dėkingu
mą, kad tauri valstybė su
darė tinkamas sąlygas 
mums ir mūsų vaikams my
lėti ir nepamiršti daug iš
kentėjusios ir dabar ken
čiančios savo tėvų žemės...

J 
•••

rinkimus turės pasidaryti 
atitinkamas išvadas.

Šiems inž. R. Kudukio žo
džiams susirinkimo daly
viai audringu plojimu pri
tarė.

Po to, J. Stempužis gra
žiai pristatė Algirdą Bra
žinską, 25 metų jaunuolį, 
kuris vienos valandos kal
boje smulkmeniškai nupa
sakojo pasiruošimus pabė
gimui, lėktuvo nukreipimą 
į Turkiją ir tolimesnius per
gyvenimus, užbaigdamas, 
kad juodu su tėveliu yra 
pasiryžę, jei bus deportuo
jami į Sovietiją, geriau su
sideginti, negu kad būtų 
gyvi atiduoti į sovietinių 
budelių rankas.

žinant jų ryžtingumą, 
tiems žodžiams galima pil
nai patikėti.

šio Algirdo pasakojimo, 
nors ir buvo ilgas, publika 
nebuvo išvarginta ir išklau
sė su dėmesiu, o jam baigus 
sukėlė audringas ovacijas ir 
vėliau daug kas kartojo, 
kad mums lietuviams reikė
tų pasiryžusių jaunuolių, 
kaip Algirdas Bražinskas.

Pirmadienį po pietų prie 
federalinių rūmų Clevelan
de buvo suruoštos demons- 
tradicijos, kad Bražinskams 
būtų suteikta politinis prie
globstis, nes lėktuvo pagro
bimas buvo įvykdytas ne 
kriminaliniais sumetimais, 
bet tikslu pabėgti iš komu
nistinės vergijos, ieškant 
laisvės.

MACHINE 
REPAIRMEN 

MILLWRIGHTS
MUŠT HAVE UAW JOURNEYMANS 
CARD OR BE ABL.E TO GET ONE. 
$7.48 PER HOUR. EXCELLENT 
FR1NGE BENEFITS. MAIL RESUME 
TO

JACKSON 
CRANKSHAFT 
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Jackson, Mich. 49203
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Diplomatijos paraštėje (14) Vaclovas Sidzikauskas

Mobilizuojamos į Berlyno...
1922 m. balandžio 2 d. su

grįžęs iš Balkanų į Berną, 
radau užs. reik, ministerio 
prof. Vlado Jurgučio tele
gramą, kuria man siūlomas 
Lietuvos diplomatinio at
stovo postas Berlyne. Švei
carijos sostinėje jau buvau 
bepradedąs įleisti šaknis, 
ypač po to kai Šveicarija 
pripažino Lietuvą de jure. 
Neseniai buvau perkėlęs pa
siuntinybę į naujas patal
pas, Sonnenberggasse 15, su 
gražiu reginiu į Berno 
Oberlando kalnus. Joje tu
rėjau savo butą ir pasiun
tinybės raštinę. Mezgėsi 
santykiai su diplomatiniu 
korpusu, spauda ir visuome
ne. Tiesa, man buvo siūloma 
pasilaikyti ir atstovavimą 
Šveicarijai, tačiau pastovio
ji mano būstinė turėjo būti 
Berlyne. Tokiam svarbiam 
ir atsakingam postui, kaip 
Berlynas, jaučiausi stoko
jąs diplomatinio ir politinio 
patyrimo, esąs per jaunas, 
todėl savo atsakymo tele
gramoj Jurgučiui padėko
jau už man parodytą pasiti
kėjimą, bet Berlyno postą 
atsisakiau priimti. Balan
džio 10 d. Genovoj, Italijoj, 
prasidėjo politinė konferen
cija, anksčiau mano jau ap
rašyta. Dar prieš važiuo
jant į Balkanus buvau pa
skirtas nariu Lietuvos de
legacijoje tai konferencijai, 
todėl pasiuntęs atsakymą 
Jurgučiui išskubėjau į Ge- 
novą. čia būdamas gavau iš 
Jurgučio tokią telegramą: 
„Tamsta esi skiriamas į 
Berlyną mobilizacijos tvar
ka”. Visi Lietuvos delega
cijos nariai buvo tos nuo
monės, kad paskyrimą į 
Berlyną aš turiu priimti. 
Visuomet originalus ir kiek 
pokštus mėgęs Petras Kli
mas gąsdino mane, sakyda
mas: ”Neužmiršk, kad šiuo 
metu Lietuvoje veikia karo 
stovis ir kad už nepaklausy- 
mą mobilizacijos įsakymo 
gali būti patrauktas į karo 
lauko teismą”. Pasiuntęs 
sutikimo telegramą į Kau
ną, sugrįžau į Berną ir bir
želio 10 d. išlipau Berlyne 
Anhalter stotyje, kur ma
ne šiltai pasitiko Lietuvos 
pasiuntinybės personalas, 
lietuviškoji kolonija, dau
gumoje studentai ir Vokie
tijos Užsienio Reikalų Mi
nisterijos protokolo atso- 
vas.

Lietuvos pasiuntinybę 
Berlyne, tiksliau pasiunti
nybės raštinę, radau įkur
dintą kukliame 6 kambarių 
bute Kurfuerstenstrasse 
242, vėliau pavadintą Buda- 
pesterstrasse. Apsigyvenau 
netoliese buvusiam Eden 
viešbutyje; vėliau persikė
liau į privatų butą, Reichs- 
kanzlerplatz 10. Berlynas 
buvo, bene svarbiausias 
Lietuvos diplomatinis pos
tas. Prašyte prašėsi pasiun
tinybei turėti savo namą. 

Užsienio Reikalų ministeri
ja buvo už namo nusipirki
mą. 1923 ir 1924 m. Galva
nauskui pravažiuojant pro 
Berlyną su juo apžiūrėjome 
keletą namų. Nusistatėme 
nupirkti Vokietijos Užsie
nio Reikalų viceministerio 
Carl von Schuberto šeimai 
priklausiusią vilą, Kurfuer
stenstrasse 134. Tik vienas 
namas skyrė muš nuo Len
kijos pasiuntinybės. Tą vilą 
nusipirkus, patalpų požiū
riu Lietuvos pasiuntinybė 
Berlyne buvo viena gražiau
sių. Schubertams joje gy
venant salione virš židinio 
buvo įmūrytas Carl von 
Schuberto tėvo, general-ad- 
jutanto von Schuberto por
tretas, kurį šeima išsivežė. 
Dailininkas Dobužinskis nu
piešė Vytauto Didžiojo por
tretą Vilniaus fone, kuris 
užėmė vietą virš židinio. 
Namas ir sklypas buvo ap
tverti aukšta geležine tvo
ra.

Gaila, kad karo metu tas 
Lietuvos turtas žuvo. Bol
ševikams sutrypus Lietu
vos nepriklausomybę, pa
skutinis Lietuvos ministe- 
ris Berlyne K. Škirpa bu
vo priverstas pasiuntinybės 
namus apleisti. Nenorėda
mas pats jų atiduoti Sovie
tų ambasadai, mat tuomet 
galiojo Molotovo-Ribbentro- 
po paktas, jis atidavė rak
tus Vokietijos Užsienio Rei
kalų ministerijai, kuri savo 
ruožtu tą namą perdavė So
vietų ambasadai. Kilus Vo
kietijos karui su Sovietų 
Sąjunga, vokiečiai pasiun
tinybės K. Škirpai negrąži
no, nors jis tebegyveno Ber
lyne, o joje įkurdino kokią 
tai Rosenbergo Rytų minis
terijos įstaigą.

Kai po didžiausiojo nakti
nio Berlyno oro puolimo ry
te vargais negalais dasimu- 
šiau iki Kurfuerstenstrasse 
134, radau buvusią Lietu
vos pasiuntinybę sudegu
sią. Ant jos, kaip ir ant 
gretimų namų buvo nukri
tusios padegamosios anglų 
bombos. Kadangi namas 
buvo neapgyvendintas, tai 
nebuvo kam jo gelbėti. Su 
didelia širdgėla žiūrėjau į 
kadaise išdidų pastatą, ku
riame prieš pirmąjį pasau
linį karą puotavo kaizeris 
Wilhelmas II, o vėliau, jau 
mums jame įsikūrus, Wei- 
marinės Vokietijos Reichs- 
kanzleriai, ministeriai, ge
nerolai, aukštieji užs. reika
lų ir kitų ministerijų pa
reigūnai bei svetimų vals
tybių diplomatai su popie
žiaus Nuncijum E u genio 
Pacelli, vėliau Popiežium 
Pijum XII, priešakyje. Pa
siuntinybės namas buvo į 
Europos nepriklausomų val
stybių šeimą sugrįžusios 
Lietuvos valstybės dalis Vo
kietijos sostinėje.

Pirmieji mano bendra
darbiai buvo iš dr. J. Pu

rickio ir V. Gailiaus pavel
dėtieji pirmasis pasiuntiny
bės sekretorius Stasys Gird
vainis, antrasis sekretorius 
Grižas, klaipėdietis, preky
bos attachė Vladas Masiu
lis, raštinės vedėja Marija 
Mašiotaitė, vėliau Urbšienė, 
klaipėdietė Elzė Lapėnaitė, 
spaudo attachė Hilarijus 
Flašenbergas, žydų tauty
bės, kilęs iš Lenkijos, drau
dė su dr. J. šauliu studija
vęs Berne ir jo pasikvies
tas į pasiuntinybę. 1922 m. 
antruoju pasiuntinybės se
kretorium buvau pasikvie
tęs kpt. Juozą Urbšį, su ku
riuo, iki jo pašaukimo į Ru
sijos kariuomenę pirmojo 
pasaulinio karo metu, drau
ge dirbome Lietuvių Nu- 
kentė j usiems nuo Karo 
šelpti Komitete ir kuris bu
vo Maskvos priemiesčio Šė
lo Bogorodskoje rajono, ku
riame gyveno 3000 pabėgė
lių lietuvių, skyriaus vedė
ju. 1923 m. Tadui Petkevi
čiui karštai rekomenduo
jant ir Užsienio reikalų mi
nisterijai sutikus atsikvie- 
čiau į Berlyną Ministerių 
Kabineto reikalų vedėją 
Stasį Lozoraitį, kuris pas 
mane išbuvo antrojo ir pir
mojo sekretoriaus bei pa
siuntinybės patarėjo parei
gose iki 1929 m. gruodžio 
mėn., t. y. iki jo paskyrimo 
patarėju Lietuvos pasiun
tinybės prie Vatikano. Ber
lyne jį pakeitė kpt. Leopol
das Dymša. 1927 m. Juozas 
Urbšys buvo perkeltas pa
siuntinybės sekreto r i a u s 
pareigoms į Paryžių pas P. 
Klimą. Urbšį Berlyne pa
keitė pik. K. Škirpa, vėliau, 
1929 m. paskirtas pasiunti
nybės Karo attachė. Konsu- 
larinio skyriaus vedėjo pa
reigose jį pakeitė Juozas 
Sruoga, Vėliau Lietuvos 
konsulas Tilžėje. Konsula- 
rinio skyriaus sekretorium 
ilgesnį laiką buvo Martynas 
Anysas, vėliau Lietuvos 
konsulas Hamburge. Visus 
gabius ir uolius bendradar
bius ir šiandien šiltai ir su 
dėkingumu miniu.

Pasiuntinybė turėjo pri
žiūrėti Vokietijoje veiku
sius lietuvos konsulatus. 
Turėjome karjeros konsulą, 
vėliau generalinį konsulą 
Karaliaučiuje, garbės gene
ralinį konsulą Berlyne, iš 
Kelmės kilusį ir karo metu 
Danijoje ir Vokietijoje la? 
bai praturtėjusį Benno Gir-

PLASTIC INJECTION MOLDING
Due to plant expansion, positions in our South Bend plant now 
available on all 3 shifts for personnel with the following 
ąualifications:

• 5 years or more supervisory experience in injection molding.

• 3 years experience molding technician.

We offer excellent starting salary with good benefits. Our 
employees know of this ad. Write to P. O. Box 1505, South 
Bend, Ind. 46634 or call 219-259-1991.

(26-28)

laiškai 
Dirvai

DĖL „JAUNOS 
STUDENČIUKĖS” 
NUSISKUNDIMO

(VIEŠAS ŽODIS PONIAI 
MARIJAI GIMBUTIENEI)

Paskutiniame „Metmenų” 
žurnalo 33 nr-y turėjome 
diskusijas lietuvių mitologi
jos klausimais. Aišku, kiek
vienas turime savo nuomo
nę tam tikrais klausimais ir 
kam bus įdomu, galės pasi
skaityti ir įvertinti mūsų 
nuomones.

Tačiau vienas dalykas 
reikia atitaisyti. M. Gimbu
tienė rašo:

„Baigsiu prisiminimais, gri
siu i Vilnių. 1942 metais rašiau 
darbą (būsimą disertaciją) 
apie priešistorinės Lietuvos 
laidojimo papročius ir tikėji
mus. Būtina buvo išstudijuoti 
Tautosakos Archyve esančią 
folkloristinę medžiagą. Sužino
jusi, kad ji yra privačiame dr. 
Balio bute, nužingsniavau i 
namus ir nedrąsiai skambtelė
jau skambuti. Dr. Balys pra
vėrė duris, i vidų neįsileido, 
tik pasakė ”aš tais dalykais do
miuosi, ta medžiaga man pri
klauso, kitiems nėra ko kištis’’. 
Jaunai studenčiukei šitoks su
sidūrimas su profesorium pa
darė neišdildomą įspūdi.’’

(Metmenys, nr. 33, 
1977, p. 205).

Aš visados stengiuosi 
jauniems studiozams padėr 
ti, kaip lietuviams, taip ir 
kitataučiams, ir negaliu lai
ko pokalbiams ir korespon
dencijai. Ir dabar gaunu ne
maža laiškų, dažnai iš Euro
pos, į kuriuos visados atsa
kau ir nusiunčiu medžiagos, 
kokios turiu, ir už xeroxo 
kopijas pats apmoku. Pa
skaitau net knygos pavidalo 
rankraščius po kelis šimtus 
puslapių (pvz. kun. širvai
čio, D. Veličkos, R. Kinkos) 
ir parašau jiems recenzi
jas, nurodydamas, kas yra 
gerai, kas ir kaip reikia pa
taisyti. Tačiau tokio atvejo

Savičių, tose pareigose bu
vusį, regis nuo pat Lietu
vos pasiuntinybės įsteigimo 
Berlyne, ir garbės konsulus 
Dresdene, Leipzige, Koelne, 
Stettine ir Breslau, dabar 
Wroclaw. Jų pareigos buvo 
tikra to žodžio prasme gar
bės, tai yra tik reprezenta
cinės. *

(Bus daugiau) 

su ” jauna studenčiuke”, 
kaip aprašo M. G., aš nepri
simenu. Savo privačiame 
bute aš laikydavau tik savo 
asmeniškus rankraščius: 
jei medžiaga ir buvo imta 
iš Liet. Tautosakos Archy
vo rinkinių, tai ji jau buvo 
mano ”suvirškinta”, Įgavu
si straipsnio ar studijos 
formą.

Ponia Gimbutienė (tada 
p-lė Alseikaitė) nebuvo ma
no studentė ir mano paskai
tų nelankė, ji studijavo ar
cheologiją. Tautosaka ne 
jos sritis. Tačiau prisimenu, 
kad kartais ji ateidavo į 
mano įstaigą Antakalnyje 
ir ten klausinėdavo mane 
visokių dalykų, o aš kant
riai pasakydavau savo nuo
monę ar dėstydavau įvai
rias teorijas.

Atsitiko taip, kad po vie
no tokio pasikalbėjimo ne
trukus paskaičiau laikrašty
M. G. straipsnį, kuriame 
kaip tik buvo atpasakota, 
ką M. G. buvo iš manęs gir
dėjusi ir ... pateikta kaip 
jos pačios „atradimas”. De
ja, ji kai ką blogai suprato 
ir padarė klaidą atpasako
dama mano mintis. Tada 
vėl kur sutikęs aš jai esu 
davęs suprasti, kad taip 
daryti negerai. Jeigu jau 
skoliniesi svetimą išmintį ir 
skelbi viešai, tai reikia ją 
bent teisingai atpasakoti ir 
nurodyti šaltinį. Tai pa
grindinis metodologinis dės
nis, kurį kiekvienas profe
sorius turi studentams gal
von kalte įkalti. Kitaip bus 
pavojus susilaukti nemalo
naus pakalti nimo už plagia- 
vimą. Atrodo, kad ta mano 
pastaba M. G. nepatiko ir 
ji pasidarė savotiškas išva
das. Aš viešai nereagavau 
iki pat šios dienos, tačiau 
man nebuvo daugiau noro 
leistis su ja Į studijinius po
kalbius ar rodyti jai savo 
dar nespausdintus rankraš
čius. Tai ir viskas.

Jonas Balys 
1977. VI. 16.

RNS AND LPNS NEEDED 
Modern accredited 72 bed rurel Jach 
Hospital, RNS and LPNS needed in 
areas of ICU and Med.-Surgial Units 
on 3-11 and 11-7 shifts. Salary ne- 
gotiable. Opportunities available for 
CE. Only 120 miles froin Houston 
and 90 miles from San Antcnio, Tex. 
Apply call or write to:

DIRECTOR OF NURSES,
Cuero Community Hospital

YOAKUM HWY„ 
CUERO, TEXAS 77954 

May call collect the follov/ing 
number: 512-275-6191.

(26-60)

OPPORTUNITY FOR 

BORING MILL OPERATORS 

MILL OPERATORS 
BLANCHARD GRINDERS 

RADIAL DRILL OPERATORS
Experienced Only Need Apply. 
Full Benefits, Long Program.

DELTA ASSOCIATED 
INDUSTRIES CORP. 

450 FAIR STREET 
FERNDALE. MICH. 48220

Mile E. of Weodward Off 8 Mi.)
(26-28)
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KŪRYBA IR MOKSLAS

SUKLASTOTAS KETURAKIS IR
RASTAI BIRUTĖ VILKŪTAITYTĖ-GEDVILIENĖ

1976 m. pabaigoje, okup. 
Lietuvoje išleista knyga — 
Keturakio ”Rinktiniai Raš
tai”, paruošta V. Kuzmicko, 
dar kartą įrodo, kaip tenai1 
yra klastojamas jau senai 
mirusių brolių Vilkutaičių 
raštų palikimas ir šmeižia
mas tikrojo "Amerika pir

KALBOS 
VARGAI

T. 4LYGA
Priežodis sako: Media via 

aurea ėst. Vadinas, visur 
išlaikytinas saikas, pusiau
svyra. Nereikia nieko per
tempti vienon pusėn. Kas 
perdaug, tą šelauk, — taria 
žmonės.

Kalboje mes kartais per
virš ieškome logikos. Logi
ka tik vienas iš geru pa
grindų, bet kalba turi ir 
kitų ramsčių.

Kalbininkas J. Jablons
kis, sako, kartą paprašęs 
savo mokinių išversti rusiš
ką posakj: ”ty krugom du- 
rak” (Lietuvai vos iš Ru
sijos išsivadavus, beveik 
visi dar rusiškai mokėjo). 
Studentai verčia jam: tu 
apvalas kvailys, apskritas 
kvėša ir dar kitaip. Bet ji
sai primena, kad pažodžiui 
ar logiškai versti dažnai ne
tinka, o šių-' atveju pagal 
žmonių įprastą vaizdini pa
grindą mintis lietuviškai 
pasakoma: tu kvailas per 
visą pilvą!

Dabar mūsuose pasigirs
ta naujadaras dvižodis: 
prieš vestu vinis pobūvis. At
rodo, taisyklingai sudary
tas, ir logiškai, ir prasmin
gas. Bet dievaž kaip jis ne
pritinka mūsų kalbai, maž
ne liežuvį laužo. Perilgai iš
tęstas, gaišinantis, ir skam
besys neskanus, žodžio da
ryba nevykusi — užgroz- 
dinta priešdėliais, priesa
gom. O nuo senovės juk bu
vo — mergvakaris. Argi 
jau netinka? Girdi, nelo
giška, nes ne tik mergos 
susirenka. Betgi bet koks 
įvardas, gilyn kalboj Įsisė
dęs, jau turi savo, vietą ir 
veidą, nereikia jo nuolat 
ramstyti ar taisyti arba 
keisti. Pvz. gegužinė — ne
svarbu, ar vyksta pramoga 
gegužy ar net rugsėjy. Ar
ba vakaronė — gali įvykti 
tuoj po pietų ir vakaro ne
pasiekti. Pietūs — įgavo 
prasmę vidurdieny, bet da
bar valgom po visų darbų 
tą svarbųjį valgį — irgi 
pietūs, nors būna vėlai va
kare ar ir naktį (tuomet 
vad. naktipiečiai). Taip kal
boje vien logika remtis ne
gana.

tyje” autoriaus, Juozo Vil- 
kutaičio Keturakio vardas.

Ši knyga verta "rinkti
nių” raštų pavadinimo, ka
dangi literatūros mokslinin
kas V. Kuzmickas į ją su
rinko bent kelių autorių 
darbus ir juos visus, drauge 
su Keturakio slapyvardžiu, 
priskyrė inž. Antanui Vil- 
kutaičiui, kuriam faktinai 
čia priklauso tik L. Tolsto
jaus dramos, net neįpusė
tas, laisvas vertimas — 
"Prilips ožys galą liepto”. 
Šį dalinį vertimą mano dė
dė Antanas V. atliko dar 
būdamas studentu 1887 m., 
o ne tarnaudamas inžinie
riumi Kaukaze.

Gal už kokių 20-30 me
tų V. Kuzmickui ir būtų 
pasisekę su ta knyga vi
siems apdumti akis, ir be
varant stiprią propagandą 
(net ir per Amerikos lietu
vių spaudą), visai "palai- 
dbti” Juozą Vilkutaiti kaip 
rašytoją, bet. deja, dabar 
dar per anksti iškasta duo
bė ..., į kurią ar ne pa
čiam teks įkristi ? ..

Ne tik Amerikoje, bet, 
toli gražu, ne’ visi ir okup. 
Lietuvoje tiki V. Kuzmicko 
kaltinimui, (būk Juozas V. 
pasisavinęs ”Amerika pir
tyje” autorystę), ne tik dėl
to, kad tame kaltinime yra 
užslėptas politinis moty
vas: Juozo V. pasitrauki
mas nuo maskolių antplū
džio 1944 m., bet ir todėl, 
kad kiti negali ignoruoti la
bai svarbių asmenų paliu
dymų. Vieni iš tokių "neti
kinčių”, okup. Lietuvoje per 
spaudą pripažinę Juozą Vil- 
kutaitį-Keturakį, yra L. 
Gudaitis ir J. Lankutis, gi 
bibliografas VI. Žukas, sa
vo straipsnyje (Bibliografi
jos ir bibliotekininkystės 
klausimai” t. II V., 1962 
m.), taip rašo: ”Sunku yra 
kategoriškai tvirtinti, kad 
"Amerikos pirtyje” auto
rius yra Juozas Vilkutaitis. 
Tai gali padėti išaiškinti tik 
kūrinių rankraščiai. Atro
do, jog pakaktų įrodyti, kad 
bent vienas ankstesnis Ke
turakio slapyvardžiu pasi
rašytas kūrinėlis tikrai esąs
J. Vilkutaičio. Kol kas, 
trūksta tikslesnių duome
nų, gal būt ,reikėtų abu 
šiuos autorius literatūros 
istorijos 
greta.”

Mano 
nesunku
vienas ankstesnis Ketura
kio slapyvardžiu pasirašy
tas kūrinėlis tikrai yra J. 
Vilkutaičio, tik keista, kad 
nei vienas literatūros mok
slininkas to anksčiau nepa
stebėjo. Tik panagrinėkime 
šioje knygoje duodamą ap
sakymėlį "Gaisras”, kuria

darbuose žymėti

supratimu, visai 
įrodyti, kad bent

me vaizduojama, kaip pat
sai autorius paraštėje pa
raštėje pažymi — "įspū
džiai tikro atsitikimo" — 
ir visi turės sutikti, jog jį 
parašė Juozas Vilkutaitis 
— invalidas žmogus, tuo 
metu vaikščiojęs tik su laz
da ir dėvėjęs kojos prote
zą. štai ką rašo autorius, 
pamatęs per lanką gaisro 
liepsnas: "Per artimą pirk- 
taitę kilo dideli pluoštai 
liepsnos, taip kad aš iš sy
kio net prasitariau: — 
"Marčiukas dega", — bet 
kada, pagriebęs kepurę, IŠ
ĖJAU laukan, tai pamačiau, 
kad ne pirktaitė dega. Ug
nis atstu buvo per 
trečdalį varsto, degė 
padoriaus kluonas.

PRADĖJAU EITI.
niekado sulig šiol neteko 
man matyti gaisro, kaip tik 
iš tolo ..." "Taigi SKUBI- 
NAUSI, KLUPINĖDAMAS 
per arimus ...” "PAKOL 
DAĖJAU, kūleliai bemaž 
buvo jau nudegę ...”

kokį 
gas-

Jeigu autorius būtų bu
vęs sveikas, jaunas vyras, 
koks buvo Antanas, be jo
kios abejonės, jis nebūtų 
tik ĖJĘS, jis būtų pašokęs 
ir bėgęs, to pirmu kartu 
matomo gaisro pasižiūrėti. 
Ir iš tolimesnio aprašymo 
matome, kad invalidas au
torius ten yra tiktai kaip 
stebėtojas, tuo tarpu, kai 
visi kiti "sukosi: vieni su 
prikiais ir kuolais vertė 
medžius žemėn, kiti su ran
komis vilko juos toliau — į 
laukus. Už išardytos sienos 
buvo pruntas šieno; dabar 
ėmėsi prie jo: vandeniu 
liejo, lazdomis kūlė”... Ta
čiau luošas autorius nega
lėjo būti jokiu pagelbinin- 
ku, kas jam sveikam esant 
būtų nepateisinama, todėl 
rašo: "Ėjau ugnies pažiūrė
ti nuo laukų pusės.”

Kitas labai svarbus įro
dymas, kad Juozas parašė 
"Gaisrą”, yra tas, kad An
tanas tuo metu buvo užim
tas savo studijomis Petra
pilyje, toli nuo Lietuvos ir 
lietuviško kaimo (šiuo at
veju Gulbiniškių), kur ap
rašomas gaisras vyko. Kaip 
matome, apsakymėlis pra
sideda: "Tai dėjosi prieš 
Visų šventę”, o rašymo lai
kas yra "Lapkritys 1890 
m.” Tuo metu jokios moks
lo institucijos nepaleisdavo 
savo studentų ilgesnėms 
atostogoms, taigi ir Anta
nas negalėjo būti tuo metu 
nei Lietuvoje, nei Gulbiniš
kiuose.

Aš ir pati labai gerai at
simenu, kad Keturakis ir 
vėliau mums pasakojo apie dūkas” ("Gaisre”) ir visi 
savo "Gaisre” aprašomą se- kromininkai žydai ("Kaip 
nutę, kuri panikos apimta, Mikas apsidžiaugė čeba-

tikrai seną geldą be dugno 
nuo ugnies išgelbėjo ...

Kad šis apsakymėlis 
"Gaisras" buvo ir, be jo
kios abejonės, yra Juozo 
Vilkutaičio Keturakio dar
bas, matome ir iš dr. K. 
Griniaus ilgoko straipsnio, 
minint "Amerika pirtyje" 
dešimties metų scenos su
kaktį 1909 m. ("Vilniaus 
Žinios” Nr. 22. 1909 m.), 
kur jis tarp kitko rašo: 
"Dar J. Vilkutaičio plunks
nai priguli apysakėlė "Kaip 
Mikas apsidžiaugė čebatais 
arba juokingas pasakoji
mas apie šaltabuizius”. At
spausta Tilžėje 1893 m. 
kaipo ūkininko priedas. Dar 
kokiame tai ūkininko, ro
dos, priede esąs trumputis 
apsakymas vardu: "Kas 
kaltas”. Benebus viena apy
sakėlė atspausta "Vienybė
je Lietuvninkų" vardu 
"Gaisras", bent buvo ji nu
siųsta tam laikraščiui. Jau 
vien tik šis dr. K. Griniaus 
pasakymas reiškia, kad jei
gu tai nebūtų buvęs Juozo 
V. darbas, iš kur jis būtų 
žinojęs, kad "Gaisras" buvo 
nusiųstas į Amerikos "Vie
nybė Lietuvninkų" laikraš
tį- (Pačiam Keturakiui J. 
V. niekada neteko jo pama
tyti atspausdinto).

Be abejonės V. Kuzmic
kas turėjo žinoti šį dr. K. 
Griniaus straipsnį ir visus 
čia minimus Juozo Vilku
taičio Keturakio plunksnai 
priklausančius darbus, bet 
jų vienų literatūros moks
lininkui, matyt, dar neužte
ko "padovanoti” naujai jo 
paties sukurtam "beletris
tui” — Antanui Vilkutai- 
čiui, todėl į savo knygą jis 
šiuo kartu darinko dar tris, 
visai nežinomų autorių dar
belius, nors suradęs daugy
bę įvairių neatpažintų raši
nių, "kurių dalį pagal te
matiką, kalbą ir stilių jau 
dabar su tam tikromis iš
lygomis galėtume priskirti 
A. Vilkutaičiui, bet tenka 
tai atidėti ateičiai, kada ga
lutinai paaiškės jo archyvo 
likimas.”

Nežinau kokiu literatūros 
mokslininku V. Kuzmickas* 
save laiko, bet peržiūrėję 
tuos tris nežinomų auto
rių kūrinėlius, pamatysime, 
kad nei tematikos (kalba, 
žinoma, ištaisyta), nei sti
liaus atžvilgiu, jie neturi 
absoliučiai nieko bendro su 
Keturakio kūryba. Kad 
ypatingai tuščias ir nie
ko nesakantis apsakymė
lis, "Asilinės valsčiaus bė
dos” negali būti Keturakio, 
matome dar ir iš to, kad 
žydas Smerkus čia kalba, 
kaip ir visi, gražia lietuviš
ka kalba, (išskyrus "Ui 
vei” ir - "niu”), tuo tarpu 
visi Keturakio aprašomi 
žydai, kaip Faibčikas (Am. 
pirt.”), Leibos sūnus ”žy- 

tas”), kalba tik sudarkyta 
kalba. V. Kuzmickas prisi
pažįsta net pakeitęs žydo 
vardą iš šlomkaus į šmer- 
kų, vien dėl to, kad Ketura
kis šį darbą mini savo 
"Kaip Mikas apsidžiaugė 
čebetais”. Tačiau nei toki V. 
Kuzmicko "triukai", nei ki
tokį įrodinėjimai nepajėgs 
įtikinti skaitytoją, kad tai 
yra Keturakio darbas. Ly
giai taip pat ir kiti du ne
žinomų autorių darbai: 
"Burtininkas” ir "Dėl duo
nos kąsnio”, nieko bendro 
neturi su Keturakių, bet 
kam jie iš tikrųjų priklau
so, palikime tyrinėti geres
niems literatūros moksli
ninkams ...

(Bus daugiau)

NAUJOS 
KNYGOS

• Pranas Čepėnas. NAU
JŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS 
ISTORIJA. I tomas. 544 psl. 
Kietais viršeliais. Kaina 15 
dol. Šis tomas apima Lietu
vos istoriją iki 1914 m. Iš
leido Dr. Kazio Griniaus 
fondas. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Kny
ga gaunama pas platintojus 
ir Dr. K. Griniaus Fonde 
(c/o J. Urbelis) 1649 N. 
Broadway, Melrose Bark, 
III. 60160.

• Kazys Almenas. SAU
JA SKATIKŲ. Draugo kon
kurse premijuotas romanas. 
350 psl. Aplankas V. O. Vir- 
kau. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 4545 West 
63rd St., Chicago, 111. 60629. 
Kaina 5 dol.

TRUCK DRIVERS 
NEEDED

Major Trucking company needs qua- 
lified drivers. Mušt be at least 23 
years old and mušt pass DOT physi- 
cal. Mušt have 3 years verifiable 
semi-die-sel experience. We offer: 
Good pay, good benefits and full 
time work.

FOR 1NTERVIEW CONTACT
Ken Turner at (214) 299-5371
OUT OF TOWN CALL COLLECT

(26-30)

TOOL & DIE MAKERS
FULL AND PART TIME

Manufacturer of small automolive 
parts needs 2 journeymen tool and 
die makers (I each shift). Mušt pos- 
sess Journeyman’s card or eųuivalent 
experience. Starting wage in excess 

of $7.00 an hour.

WE GLADLY ACCEPT RET1REES.

APPLY:

F&E 
Manufacturing Div.

3054 JOYCE ST.
FLINT, M1CH. 48507

OR CONCACT IRA DOUBL1ER 
AT 

313-743-8770
An Equal Apportunity Employer 

(26-30)
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BŪTŲ JUOKINGA - JEI NEBŪTU LIŪDNA
VLADISLOVAS ŽILIUS

Š. m. birželio 20 d. 
Draugo laidoje buvo 
atspausdintas dail. Vla
dislovo žibaus, nese
niai pasitraukusio iš 
ok. Lietuvos, pareiški
mas, su kuriuo, mano
me, bus įdomu susipa
žinti ir Dirvos skaity
tojams. Red.

Jau metai, kai aš Ameri
koje. Čia, naudodamasis 
bendra demokratijos teise, 
turėjaus galimybę, lietuviš
koje spaudoje pateikti kele
tą informacijų, liečiančių 
okupacinį režimą Lietuvoje.

Savaime suprantama, ma
no pasakytieji žodžiai, ga
na ryškiai prasilenkiantys 
su ” Gimtoj o krašto” skel
biamomis "tiesomis", turė
jo labai nemaloniu aidu pra
skambėti minėto režimo 
prievaizdų ausyse ir susi
laukti neigiamos reakcijos 
kaip iš jų, taip ir iš kai ku
rių išeivių, vienokiais ar ki
tokiais asmeniškai sumeti
mais šį režimą toleruojan
čių.

Iš tikrųjų vienas kitas 
nepatenkintas balsas pasi
girdo ir prokomunistinėje 
išeivių spaudoje ir pas "li
beralus”. Reiškinys, be abe
jo, pilnai normalus, tik 
straipsnelių autoriai nero
do sugebėjimų jokiais ob
jektyviais argumentais tos 
mano informacijos paneig
ti, bet dažniausiai bando ją 
gana primityviai falsifi
kuoti subjektyviai pagei
daujama linkme.

"Akiračių” spaudos ap
žvalgininkas, (1977, Nr. 4) 
(pasirašyta — Vyt. Gied- 
rimas) straipsnelio pradžioj 
kiek suabejojęs, ar žilius 
"disidentas" ar ne, pateikia 
keturis mano straipsnio 
fragmentus (dėkoju, per
rašytus labai tiksliai). Skai
tau esant reikalinga juos 
atkartoti, kad galėtume vė
liau palyginti su apžvalgi
ninko daroma išvada.

"... be abejonės, čia į 
svečius atvykstantieji vie
nokio ar kitokio rango tau
tiečiai — komunistai, be- 
šnipinėdami išeiviją, per
traukose bando save prista
tyti vos ne tautos patrio
tais. Jie esą partiečiai, bet 
širdyse (įsidėmėkim tik — 
širdyse) tikri lietuviai. 
"Matot, gyventi reikia, tik 
ar būtinai savo naikinamų 
tautiečių sąskaiton?". ..

"... Lietuvos kompartijai 
reikalingas yra naivus iš
eivijos patiklumas. Vaka
rai tylės — ramiai galima 
bus naikinti nepatenkintuo
sius sovietizmu ir rusifika
cija Lietuvoje. O jei pa
vyksta išeiviją sukiršinti — 
juo geriau: riesis tarpusa
vyje ir ne Lietuvos reikalai 
jai rūpės. Kaipo pavyzdį to 
šiandien mes matome "jaut
rų” Lietuvos enkavedistų 
susirūpinimą Amerikos ir 
kitų kraštų lietuvių "dipu

kų" vaikų lietuviškumu. Sa
vus Lietuvoje rusina kietai, 
etapas po etapo, bet užtat 
šviesia lietuvybe gaivina 
"tarybinės liaudies išdavi
ką" jaunimą Vilniaus kur
suose. Gal ir nereikia būti 
per dideliu gudročium, kad 
suvoktum tų "pasitobulini
mo” kursų organizatorių 
tikslus”...

"... Išeivijoje diskutuo
jama bendradarbiavimo su 
Lietuva galimybė ir nauda. 
D i s k utuojama, laikantis 
bendros humanistinės pozi
cijos, rūpintis Lietuvos 
ateitimi. Neturėkim nei vie
no nuošimčio iliuzijų. Lie
tuvos komunizmas atsily
gins mums už tai šnipinėji
mu, dezinformacija, mūsų 
vieningumo skaldymu. Ne
užmirškime, kad retas žmo
gus Lietuvoje, prisilaikan
tis neutraliu režimui pozi
cijos, išleidžiamas į Vaka
rus kaip svečias, čia didžią
ja dalimi atvažiuoja tik itin 
okupacinei valdžiai lojalūs, 
patikimi asmenys, ir tai ne
tuščiai, bet kad grįžę sau
gumui pateiktų kuo smul
kiausią informaciją, ką ma
tė ir išgirdo priklausomai 
nuo instruktažo, kurį buvo 
gavę saugume"...

”... švenčiama ši diena 
ir Lietuvoje — be kalbų, be 
minėjimų — širdyse, šven
čia ir jaunimas. Smarkiai 
sužlugo okupanto ir jo lie
tuviškųjų tarnų viltys, kad 
su sunaikinta ir beišmirš
tančia vyresniąja karta su
nyks ir tautinis lietuvių są
moningumas. Gyva tebėra 
ten lietuvių tautinio išdidu
mo dvasia. Tai liudija, kad 
ir skaudžiai persekiojama, 
bet ryški rezistencija"...

Ir štai "pritrenkianti” 
apžvalgininko išvada: "ži
lius siūlo padėti okupan
tams ne tik aklai uždaryti 
duris, skiriančias Lietuvą 
nuo Vakarų pasaulio, bet 
jas ir užrakinti”...(?!)

Taigi. Rusijos imperato
rius Nikalojus II kartą yra 
teikęsis gana išmintingai iš
reikšti: — "kogda pjoš — 
zakusyvai", kas reikštų, 
"kai geri — užkąsk"! Susi
daro įspūdis, kad "Akira
čių" apžvalgininkas, prieš 
komentuodamas mano žo
džius, protingu imperato
riaus patarimu bus nepasi

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

naudojęs, ko pasėkoje ma
tome aiškų, (net elementa
raus) jo loginio mąstymo 
sutrikimą.

Norėčiau nuraminti ap
žvalgininką nesisieloti ma
no "disidentiškumo” auten
tiškumu, nes aš pats tuo vi
sai nesirūpinu. Aš turiu 
normalią profesiją ir "disi- 
dentiškumą” paversti užsi
ėmimu — nežadu. Labiau 
rūpinuosi tuo, kuo tikiu, ką 
žinau ir ką galėčiau pasa
kyti, šiuo atveju jau nebesi
domėdamas, ar mano žo
džiai atitinka šiandieninį, 
jau net tam tikrų varžybų 
objektu tapusį "disidentiš
kumo” standartą.

Tolesnė apžvalgininko iš
vada, kad Kudirka, Jurašai 
ir Venclova "viešose kalbo
se nušvietė realų tau
tos gyvenimo vaizdą", o 
žilius "gąsdinančiais tvirti
nimais” siūlo užgniaužti 
bendradarbiavimo su Lie
tuva reikalą, nenorom pri
mena Kremliaus vadų išsto
jimų pedagogiką bei bendrą 
sovietinės spaudos poziciją, 
kuri nurodo: — "... mes už 
sveiką kritiką, štai yra to
kie draugai, kurie gerai ži
no mūsų gyvenimą, mūsų 
problemas ir sunkumus, ir 
duoda konkrečius, naudin
gus patarimus, kaip juos 
įveikti mūsų puikiam kelyje 
į šviesią komunizmo rytdie
ną. O štai, tokie kaip Sa
charovas, Siniavskiai ar 
Solženicynas tik padeda 
mūsų priešams ir tik šmei
žia mūsų šalį"...

Tikiu, kad nei S. Kudirka, 
nei Jurašai nemelavo nieko, 
ir iš to, ką jų perskaičiau, 
be abejo, nematau mūsų po
zicijose jokių principinių 
skirtumų. Skiriamės tik sa
vo individualybėmis ir skir
tingomis gyvenimo patirti
mis. Manau, kad ir šiuo at
veju "Akiračių" apžvalgi
ninkas rašo ne tai, ką per
skaitęs, bet tai — kas la
biau naudinga jo pozicijai.

O šiaip teisingumo dėlei 
tų apžvalgininko minimų T. 
Venclovos "viešų pareiški
mų” ”apie realų tautos gy
venimo vaizdą" — aš dar 
negirdėjau. Gal būt, gretin
ti jo ir mano pozicijas taip 
pat nėra tikslu, nes Lietuvą 
esame palikę skirtingomis 
aplinkybėmis: jis išvyko su 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

sovietiniu pasu kišenėje ir 
su teise bet kada grįžti, aš 
išsiskyriau su savo šalim ir 
savo artimaisiais jau be tei
sės grįžti, be galimybės ka
da nors juos pamatyti.

Lietuvai bendradarbiavi
mas su Vakarais labai rei
kalingas, tik blogiau, kad 
šis momentas jokia plates
ne prasme dar neegzistuo
ja. Laiškai cenzūruojami, 
nei iš čia, nei iš ten jokia 
aktualesne informacija ne- 
pasikeičiama. Siuntiniai gal 
irgi menkai tą "geležinę už
dangą" tepradaro. Slaptu 
takeliu, su didžiausia ri
zika permetama į Vakarus 
"LKB Kronika”, "Aušra”. 
Gal būt, viena kita knygelė 
iš čia ten taip pat nukeliau
ja. Gerai ir tai.

Išeivija siūlyti bendravi
mo sąlygų negali — okupa
cinė Lietuvos valdžia jų ne
priima. Lieka tas "bendra
darbiavimas", kurį jie siūlo. 
Laikas nuo laiko atvyksta 
čia KGB prafiltruoti asme
nys (arba ir tiesioginiai tos 
organizacijos' darbuotojai), 
kurie jau savo ruožtu dai
rosi išeivijoje palankesnių 
kandidatų svečiuotis Lietu
voje. ("Akiračią” apžvalgi
ninkas labai piktinasi, kad 
aš su panašiais asmenimis 
jo vadinamo "tautinio susi
pratimo labui” bendrauti 
nesiūlau). Pakviestieji Lie
tuvoje stropioje saugumie
čių priežiūroje vaišinami, 
kas be ko. Nuo lietuvių ma
sės svečiai patikimai izo
liuojami. Nuolatine priežiū
ra izoliuojami nuo visų tų 
žmonių, kuriems labiausiai 
gal reikėtų su užsienio sve
čiais susitikti ir Lietuvos, 
ir ne Lietuvos, dažnai skau
džiais klausimais pasikal
bėti.

Toks sąlytis su Lietuva 
tiems privatiems asmenims 
teikia greičiau asmeninio 
pobūdžio naudos, ar tai ju
dėjimo Lietuvoje privilegi
jų (kad ir saugumiečio pa
lydoje), bet drįstu tvirtinti, 
tai nieko bendro neturi su 
tuo gražiu terminu — "ben
dravimas su Lietuva". Gal 
būsim arčiau tiesos šį 
drungnoką momentą pava
dindami asmeniniu bendra
vimu su okupacinio režimo 
atstovais pagal pastarųjų 
scenarijų. Faktas labai ne
įdomus ir nelinksmas, bet 
skaitau reikalinga apie jį 
užsiminti, kadangi "Akira
čių” apžvalgininkas būtent 
šį faktą sąmoningai bando 
užmaskuoti pseudopatrio- 

tiškais pašūkavimais.
Kyla abejonių apžvalgi

ninko nuoširdumu, prista
tant tautiečiams tokio pla
no bizniuką, kaip "tau
tinio susipratimo palaiky
mu ir pasipriešinimu oku
pantui"^!?)

Žinau, yra žmonių, kurie 
vyksta į Lietuvą, gerai ži
nodami, į kokią aplinką ten 
paklius, kokią moralinę kai
ną sumokės už tas kelias, 
brangias pasimatymo su ar
timaisiais minutes. Jie grį
žę neskleidžia nei pigios de
zinformacijos "Tėviškės" 
tvarkdarių naudai, nei savo 
kelionės nedangsto apsi
mestinai patriotiškais šū
kiais.

"Geležinė uždanga" buvo 
pastatyta prieš 60 metų, už 
kurios vardan "didžiosios 
draugystės ir taikos idėjos" 
atsidūrė ištisos tautos, pa
smerktos prievartiniam iš
nykimui. Tebestovi ta už
danga ir šiandien, ir niekas 
jos dar nesugriovė, ir jokių 
duru joje neatidarė. Kol kas 
gal tik žodžiu, pdunksna, 
muzikos garsu, menininko 
protestu bandoma pramuš
ti mažas spragas toje sie
noje. Dalinai tuo ir palai
koma žmonių viltis (čia ir 
anapus), kad kažkurią die
ną ta uždanga sugrius, be
silaikanti niekšyste ir me
lu, deja, palaikomu abie
juose tos uždangos pusėse.

C
INSPECTOR 

LINE OR FINAL
MUŠT H AVĖ MACHINE TOOL

EXPER1ENCE.

EOUAL OPPORTUNITY EMPLOYER.

GENERAL TOOL 
COMPANY

Landy Lane, Reading, Ohio
(25-31)

BRIDGEPORT 
OPERATORS

F1RST CLASS ONLY. SMALL DE- 
TAIL WORK. NEW MACHINES 

W1TH DIGITAL READ OUTS.
TOP WAGES ALL BENEFITS. 48 

HOURS MINIMUM REQU1RED.

AQUARIUS 
RECREATIONAL 

INC.
20230 SHERWOOD 

DETROIT. MICH. 48234 
313-366-2301
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Apie brežnevinės konstitucijos saulę
Pavergtoji mūsų Tėvynė 

atsidūrė naujos saulės tekė
jimo ženkle. Maskvoj paga
minta nauja, brežnevinės 
konstitucijos saulė. Ji nu
švies pavergtuosius ir su
šildys juos naujais rūpes
čiais. Visi gerai prisimena 
Stalino konstitucijos saulu
tę, kurią parvežė į Lietuvą 
savo lagamine mitrus Jus- 
tukas Paleckiukas. Vilniaus 
geležinkelio stoty jis ištrau
kė tą saulutę iš lagamino ir 
paskelbė: parvežiau saulę iš 
Maskvos ....

Ta saulė pradėjo kaitinti 
Lietuvos žemelę tuoj pat 
šimtai tūkstančių žmonių 
parkrito nuo saulės smūgio. 
Teko juos gaivinti, vežant į 
šaltus speigų ir pūgų kraš
tus.

Dabar nauji sovietiniai 
pastumdėliai parveža Lie
tuvon naują saulę, brežne
vinės konstitucijos saulę. 
Patobulinta. Saulintis pavo
jinga, nes nuo saulės smū
giu gaivina dabar psicho- 
gydyklose.

Kyla klausimas, kaip toli 
siekia tos brežnevinės sau
lės spinduliavimas. Ar pa
siekia, sakysim, lietuviškus 
telkinius Amerikoje?

žinovai tvirtina: pasieks. 
Tos saulutės spindulėlius 
atveš Amerikon savo la
gaminuose visokie gastro
lieriai, siunčiami politrukų 
graudžiai giedoti "bakūžes 
samanotas" dėl nostalgi
jos priepuolių merdintiems 
emigrantams. Patriotinė 
spauda darbininkiškai gar
sins politrukų organizuotas 
gastroles, o patriotai mokės 
po penkinę į sovietini iždą. 
Taip kiekvienose gastrolėse, 
kiekviename kino seanse 
pasikartos Justuko Palec- 
kiuko nemirtingas triukas: 
atvežiau jums saulutę iš 
Maskvos!

Neviskas tačiau taip blo
ga, kaip atrodo. Kiekvienas, 
kas nuoširdžiai ir pilietiškai 
rūpinasi brežnevinės saulu
tės spindulėlių skleidimu, 
rūpestingai Įrašomas i poli
trukų leistrus kaip "doras" 
emigrantas. Tokiam visad 
platūs keliai i Tėvynę. Nuo
laidos nuo kainų, nevaržo
mos maudynės Palangoj, 
galimybės gyventi priva- 
tiškai. Tuo privilegijų po
žiūriu "doras" emigrantas 
prilyginamas bimbų, jokub- 

kų, mizarienių rangui. Jei
gu toks ka nors rašinėja — 
leidykla "Vaga" jau tap- 
nuoja per petį, siūlo saują 
skatikų. Jeigu toks tapo — 
vežki ,sveikas, Vilniun savo 
jonynišką molbertą. Jeigu 
dainuoja — eik. pūsk, ko
kio i nors apšepusioje sali ti
kėję. O jeigu temoki tik 
drūčiai nugerti — gerk 
su nuolaida "stoličnaja", 
"kremliovkaja", kurių sov- 
piliečiai ir pauostyti negau
na ...

Išeiviška "detentė" su 
brežnevine konstitucija iš- 
eiviškiems turistams ga
rantuoja pilną laisvę laiky
ti liežuvį už dantų, maudy
tis Palangos paplūdimio 
bangose, lakti net kaukaziš- 
kus konjakus, kvėpintis 
rinktiniais "Lenino alsavi
mas" kvepalais, gyventi 
viešbutyje "Maskva", važi
nėti Vilniaus Lenino pros
pektu su keturcilinderine 
"Volga", pasigėrėti nauja 
opera "Už Sovietų žemę”, 
pasirašyti svečių knygoje 
Ateistų muziejuje, lukšten
ti saulėgrąžos sėklas kino- 
teatre "Oktiabr" ir Tary
binės Lietuvos dainų šven
tėje ploti sovietinių dainų 
programai ...

"Pagirnip" reziumė-nuo- 
monė tokia:

Tas pat pragaro prajovas 
Ar tai Stalins ar Brežnevas: 
Ir šliužai, nulenkę sprandą, 
Vis ten pat be muilo lenda...

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
— Kokią valiutą reikėtų 

pirkti, saugojantis nuo do
lerio infliacijos? — teiravo
si valiutinis verteiva.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Pirk archyvinius ska
tikus. Neseniai už saują 
skatikų viešai sumokėjo vi
są tūkstantį infliacinių do
lerių.

★
— Keistų būna konkur

sų, — nusišiepė šnekus 
žmogelis, — pavyzdžiui, 
kas išpūs didžiausi muilo 
burbulą.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Spėju, kad tamsta kal
bi apie mūsų draugiškas re
cenzijas.

AMERIKONIŠKOS KOŠĖS BELAUKIANT

— Ką veiki, Fidel?
— Auginu savo įpėdinius Lotynų Amerikai. Kad tik Washingtonas košės dau

giau parūpintų...

AUŠRELĖ LICKUTĖ

AMŽINA AUŠRININKŲ GAIDA

Dramblys išmoksta šokti tango, 
šachmatais lošt beždžionė gali — 
Tik mūsų atžalos nerangios 
Tėvų kalbos išmokt negali.

Ir tingi toks prisėst prie knygos, 
Atskleist, bent valandai, žodyną. 
Lietuvių kalbai rodo špygą;
Save, ištyžėlį, vis gina.

Garbinga daug kalbų mokėti 
Ir trint dėl to mokyklos suolą — 
Tad imk lietuviškai kalbėti 
Ir gerbk lietuvišką atolą.

Toks tinginys, toks užsispyręs, 
Visiems niekam suranda laiko — 
Tik lietuvybę, skaudžiai spyręs, 
Nereikalingu daiktu laiko.

Dramblys išmoksta šokt baletą, 
Beždžionė žaist salto-mortale —
O nebrendyla numylėta
Tėvų kalbos išmokt negali!

★
— Nuostabu, kad "Lietu

vių Dienų" redakcijos lan
gai išbyrėjo be žemės dre
bėjimo, — stebėjosi nuste
bęs pilietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Langų stiklams išbyrė
ti užtenka sovietinės solis
tės fortissimo dainoje "Ba
kūžė samanota".

★
— Ir kas tai per mada, — 

burbėjo nepatenkintas pa
skaitos klausytojas, — kal
bėtojas kas tris minutes 
šaukdamas kreipiasi į pub

liką "Ponai ir ponios!"
čia priėjo Kadžiulis ir 

tarė:
— Paskaitininkas elgiasi 

praktiškai, jis kelia iš mie
go klausytojus.

★
— Va, naujas leidinukas 

"Bridges", — kalbėjo vyru
kas. — Ką jis čia mums iš- 
varožys ?

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Apie kortų žaidimo 
"bridge" triukus ir kombi
nacijas.

Iš ORGANIZACIJŲ 
ARCHYVŲ

Norint įamžinti Sambū
rio veiklą vienbalsiai nutar
ta užsakyti didelį Sambūrio 
antspaudą.

★
Choro daugumą sudarė 

diskantai, todėl choro pir
mininku išrinktas diskan
tas diskantų balsais.

★
Klubas suorganizavo pa

skaitų ciklą lietuviškomis 
temomis: "Kaip gintis nuo 
artričio ?”, "Reumatiniai ne
galavimai”, "Numeskime 
svorį", "Gazų reguliavi
mas” ir kt.

★
Ideologinių debatų metu, 

nors geros valios kalbėtojai 
primygtinai siūlė užsirūky
ti "taikos pypkę", įvyko 
muštynės. Ant sienos buvo 
griežtas skelbimas "Rūky
ti draudžiama”.

★
Gegužinę baigus, iš parko 

rūpestingai išrankioti visi 
ant kojų nebepastovintieji 
gegužininkai.

SAPNŲ 
AIŠKINIMAS

Kartais žmonės, kurie vi
są amžių šalinosi politikos, 
ima sapnuose politikuoti. 
Jeigu prisapnuoji, kad esi 
narys politinės organizaci
jos, kuri galvą deda už 
"bendravimą su kraštu”, 
nepasakok apie tokį sapną. 
Pradėsi, nežinia iš kur, gau
ti paštu "Gimtąjį Kraštą". 
Jeigu susapnuoji, kad tavo 
žmona įsirašius į demokra
tus, o pats esi respubliko
nas, pietų metu neskaityk 
laikraščio, bet girk žmonos 
kulinariją. Tai bus tavo pro
tinga politika, šeimos pa
saulis svarbesnis už visus 
kitus pasaulius. Jeigu su
sapnuoji, kad politiniame 
simpoziume tau ima peršė
ti gerklę, sumokėk už porą 
metų nemokėtą gaunamo 
lietuviško laikraščio prenu
meratą. Jeigu susapnuoji, 
kad tave paskyrė ambasa
doriumi į Ugandą, neva
žiuok su ekskursija į pa
vergtą tėvynę. Jeigu susap
nuoji save lietuviškame iš- 
eiviškame gandų ir gando
nešių pogrindyje, nepasi
duok pagundai tokiame 
veikti tikrovėje, nes teks 
pasimatyti su teisėju. Jeigu 
susapnuoji save pikietuo- 
jantį savo nuosavus namus, 
skubiai aplankyk psichiatro 
įstaigą.
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COSTA DĖL SOL
PRISIMINIMAI VILIJA NASVYTYTĖ

(2)
Sausio 2 d.

Kėliausi anksti. Pusryčia
vau ne lovoje, bet restoranė
lyje. Padavėjai, kai sužinojo 
kad išvykstu šį vakarą, 
klausinėjo, prilipę kaip bitės, 
kada manau grįžti... Tie pa
tys, su kuriais šokau, kalbė- 
Metų sutikimą šokau, kalbė
jau, vaišinau amerikoniškom 
cigaretėm. Matyt, mažai 
kas jiems parodo dėmesio ... 
Klausinėjo - iš kur esu, ar tu
riu ‘boyfriendą’, ar vyrą ir 
t.t.

Su Carmina, Don Lheo ir 
Dona Engracia apvažinėjom 
Marbell ir apvaikštinėjom 
Puerto Banuche - Ispanijos 
‘Monte Carlo’. Tai vieta, vi
soj Ispanijoje žinoma esanti 
brangiausia. Laivai, viešbu
čiai, restoranai ir ‘chic bou- 
tiques’ išsirikiavę ‘pueblo’ 
pastatų eilėje žiūrint į jūrą 
ir uostą. Puošni, bet labai 
nereali aplinka, žinant kad - 
kol ‘beautiful people’ atosto
gauja - gatvėse ligi šios die
nos meškeriotojai ir ūkinin
kai vaikšto su žuvų padėk
lais ir guminiais, iki kelių 
botais, bei važinėja dvira
čiais su maišais kopūstų bei 
kitų daržovių ir, vis savinda- 
miesi miestą, nepaiso maši
nų judėjimo. Ir važiuoja 
kaip norėdami, dažnai vos 
vos per plauką išvengiant ka
tastrofos.

Po piet - kadangi vėl lietin
ga - lošėm ‘scrabble’. Vaka
rop su Carmina atsilankėm 
šv. Mišiose. Kuo greičiau pa 
vakarieniavus, išvažiavom į 
traukinio stotį, vos beturė- 
damos laiko padėkoti šeimi
ninkams, padavėjams ir kt.

Vėl sėdžiu traukinyje. 
Naktis. Pamilto Fuengirola 
miestelio šviesos žiba... silp
niau ir silpniau ... Kaip grei
tai pasilieka atostogos toli, 
toli... tik atminties ir prisi
minimų šalyje ... Carminai 
sunku tikėti, kiek aš nuotrau
kų turėsiu. 0 man - nuosta
bų - kiek prisiminimų ...

Gal, kada nors! - aš galėsiu 
taipogi padaryti kam nors to
kį malonumą... kaipo vyres
nė, truputį ekcentriška, išsi
lavinusi, turtinga teta!? ...

♦♦♦

Malagoje persėdau. Sė
džiu skyriuje, kuriame šalia 
manęs dvi vietos tuščios. 
Skyrius nuo koridoriaus 
atskirtas stiklinėm durim, 
prie kurių aš sėdžiu. Trauki
nys senas. Kėdės aptrauk
tos kitąsyk gražia, tamsiai 
žalia medžiaga - kuri dabar 
nublukusi ir strategiškose 
vietose išdėvėta - atrodo lyg 
samanos... Virš kėdžių - dvi 
eilės senoviškų, metalinių pa 
dėklų lagaminams, ryšuliam 
ir kt. pasidėti.

Įeina mano kelionės kole
gos. Kokia laimė, kad jie 
visi trys sėdi, pagal bilietus, 
priešais mane, o ne šalia. Vi
sai prieš mane - jaunesnis is
panas. Juodos kelnės, juo

das megztukas, mėlyni marš
kiniai, kurių kalnieriukas iš
kištas virš megstuko apykak- 
lės. Juodi plaukai ir juodi, il
gi ūsai. Tamsios akys ir il
gos, juodos blakstienos. Ra
miai iš plastikinio maišo iš
traukia sumuštinį, atidaro 
bonką alaus ir - pietauja. Pa 
valgęs pasideda priešais sa
ve ant staliuko du paketėlius 
cigarečių - vieną ispaniškų, o 
kitą amerikoniškų - atsiver
čia savo ‘science fiction pa- 
perback’ ir pradeda skaityti.

Šalia lango sėdi maždaug 
30-33 metų vyras. Vedęs, 
visą laiką su šviesiai žalių 
stiklų akiniais, skaito žurna
lą. Savo reikmenis susidė
jęs odiniame, dailiame ranki
nuke, kurie čia vyrams labai 
patogūs, kadangi kelnėse - 
jei jose ir yra kišenės - į jas 
nieko nededama. Vyrų kel
nės labai aptrauktos, pritai
kytos kiekvienai figūrai - iš 
priekio ir iš užpakalio. Koks 
skirtumas tarp jų ir ameri
koniškų ‘jeans’ ...

Tarp dviejų vyrų - stora, 
drūta mergina. Sakau mer
gina, nes veidas labai jaunas. 
Bet - aukso žiedas ant ran
kos ir keli žili plaukai galvo
je. (Gal tai priežastis ir re
zultatas ? ...) Knygą įsirė
musi į plačią krūtinę ir kojų 
pirštus įsukus vieną į kitą, 
skaito romaną. Šiuo metu 
žaidžiam vienas su kitu. 
Kad jie galėtų žinoti, kad aš 
apie juos rašau ... Aišku, aš 
juos jau nužiūrėjau. Man 
lengviausia. Aš sėdžiu prie
šais ir rašau, retkarčiais 
stabtelėdama žiūrėti pro lan 
gą. Griauži, lyg mintis rink
dama, rašalinio paišelio galą, 
pasiskaitai ką lig šiol esi pa
rašiusi, ar užsirūkai cigaretę 
(amerikonišką - šiuo atveju 
nemanau, kad tiek priprasiu 
prie Ispanijos kultūros, kad 
pakęsčiau jų trumpas, tiršta* 
dūmės, karčias ir stiprias ci
garetes ...) Bet tiems trims 
skaitantiems ‘intelektams’ 
sunkiau - viens kito negali 
nužiūrėti. O kaip jiems įdo
mu! Tad subtiliai bando 
nors mane nužiūrėti ...

Priešais mane juodaūsis, 
trumpam padėjęs knygą į 
šalį, užsirūko cigaretę ir, at
lošęs galvą sumerkia akis ... 
lyg pusiau snausdamas, pu
siau pasimetęs mintyse... O 
per jo blakstienų vos atvirą 
plyšį matau tamsias spindin
čias smalsias akis , bet tik 
akimirkai susiduria žvilgs
niai ... ir tada - tikrai užsi
merkia jo akys.

Mergina, beverčiant kny
gos puslapį, meta lyg nety
čiomis, žvilgsnį į mane - ir 
vėl skaito toliau. Ir vėl pasi
kartoja epizodas. Už valan
dėlės pastebiu, kad jos kny
ga slenka žemiau ir žemiau 
krūtine, iki stamboko lie
mens. Pažiūriu į veidą - šyp
teliu jai - ir ji man. Ir, susi- 
gaudžiusi esanti suprasta, 
vėl skaito romaną.

Vyras ties langu - žiūri 
per langą ir - lyg metant 

žvilgsnį į praeinančius ke
liautojus pro šalia manęs 
esančias duris - meta akį į 
mane. Aš, taipogi bežiūrėda- 
į abi puses beeinančių žmo
nių eiles, stikle matau jį žiū
rint - lyg be baimės, kad aš 
pastebėsiu- į mane. Negaliu 
sulaikyti šypsenos. Vyras 
nusisuka.

Ateina konduktorius tik
rinti bilietų. Aš už kelių va
landų vagone liksiu viena. Vi
si trys važiuoja tik iki Cor- 
doba miesto. Smulkmena, 
bet, rodos, žinojimas kur kas 
važiuoja ištirpina ledą. Ir vi
si vienas kitam nusišypsom. 
Jie iš mano akcento pažino, 
kad nesu ispanė. Mergina - 
aiškiai pasiūlo man, kad jei 
noriu troškulį ar alkį nura
minti - valgomasis atviras 
tik ligi vidurnakčio. Vyras 
priešais mane pasiūlo visiem 
amerikonišką dūmą. Vyras 
šalia lango nusprendžia eiti 
pasivaikščioti ...

Išgėrusi kavos grįžtu iš 
valgomojo ir šalia manęs bu
vusioje tuščiose vietose sėdi 
senas ūkininkas su senute, 
juodai apsirengusia žmona, 
kuri neužilgo pradeda snaus
ti ir jos galva linksta iki jo 
peties. Sekančioje stotyje 
juos išlaipina, nes neturi pa
kankamai pinigų bilietui. 
Gaila man jų. Jie taip seni, 
ir taip pavargę atrodo.

Įlipo kareivėlis ir kitas 
trumpas ūsuotas vyras ir at
sisėdo. Konduktorius vėl 
atėjęs išprašo kareivėlį į ant
ros klasės vagonus. Kitas - 
lieka ir užsirūko cigaretę, is
panišką ...

Cardoboje - perlipimas. 
Mane ima snaudulys ...

Ryte - prabudau. Pro lan
gą matosi La Mancha vėjo 
malūnai, pievos, žaluma. Ki
ti keliautojai vis dar miega.

Mano mintys klaidžioja ... 
nuo saulėje spindinčio pajū
rio prisiminimų... ligi darbų, 
kurie manęs laukia aviacijos 
bazėje.

Ir aš, kaip kiti, pradedu 
skaičiuoti likusias traukinio 
stotis iki Madrido ... su kiek
viena atitoldama nuo Costa 
dėl Sol ...

BORING MILE OPERA TOR 
BRIDGEPORT OPERATOR 

LATHE OPERATOR 
Job shop experience. Davs. 

APPLY 
VICTORY DIE & GAUGE CO.

990 SO. OAKWODD 
DETROIT. MICH. 48217 

313-841-0264 
(26-26)

JOURNEYMEN ONLY 
D.T.A. SHOP

TOOLMAKERS 
MILL HANDS 

TAPĖ MACHINE 
OPERATORS

58-H0UR WEEK 
LONG PROGRAM 

TOP RATES AND BENEFITS

Wilson Automation 
Co.

27101 Groesbeck Hwy., 
Warren, Mich. 48089 

313-776-8000
(25-28)

MOLD MAKERS
FOR INJECTION MOJ.DS 

ALL ROUND PERSON 
TOP PAY. OVERTIME 

EXCELLENT FRJNGE BENEFJTS 
A1R COND. SHOP 
Apply in Person

CONVEX MOLD
900 W. 14 Mile Road 
Clawson, Mich. 48017 

313-435-2161 
_______________________________ (25-31)

S. Jankauskas, G. Vaškelis, S. Rudzitis, V. Nakas ir R. 
Tralla posėdy aptaria žygį Į Wasingtoną. V. Nakaitės nuotr.

Jungiasi žygin į Washington<į
Šių metų birželio 11 d. 

įvyko penktasis posėdis rv- 
žmogaus teises. Taip buvo 
šium su pabaltiečių žygiu už 
antras posėdis, kuriame da
lyvavo latvių ir estų atsto
vai. Posėdžiaujant Detroito 
Kultūros centre, latviai ir 
estai davė galutinį sutikimą 
pilnai įsijungti į demons- 
tradicijos ruošą ir eigą.

Tame pačiame posėdyje 
žygio ruošos egzek uty vinis 
komitetas pasiskirstė kai 
kuriomis pareigomis. Vikto
ras Nakas buvo išrinktas 
tęsti pirmininko pareigas. 
Estas Raimund Tralla ir 
latvis Sigurds Rudzitis iš
rinkti vicepirmininkais. Ki
ti egzekutyvinio komiteto 
nariai: Violeta Abariūtė, 
Rusnė Baltrušaitytė, Gintė 
Damušytė, Saulius Jan
kauskas, Milda Kupcikevi- 
čiūtė, Jonas Marcišauskas, 
Uldis Sipols ir Gražina Vaš
kelis.

Kaip anksčiau skelbar žy
gis įvyks Washingtone prie 
Lincolno paminklo rugsėjo 
24 d. Tikimasi, jog žygyje 
dalyvaus pora tūkstančių 
pabaltiečių. šiuo metu eg- 
zekutyvinis komitetas ruo
šia kvietimus Prezidentui 
Carteriui, Aleksandrui Sol
ženicynui ir įvairiems kon- 
gresmanams. Egzekutyvi
nio komiteto paprašytas, 
vienas jaunas lietuvis ruo
šia plakatus, kurie bus pa
skleisti po šiaurės Ameri
kos pabaltiečių kolonijas ir 
išgarsins demonstraciją.

Egzekutyvinis komitetas 
jau paruošė memorandumą 
vietiniams demonstracijos 
komitetams, kuris apibrėžia 
pastarųjų pareigas. Spėjo 
surasti žmonių Philadelphi- 
joje, Chicagoje, Clevelande, 
Detroite ir Rochesteryje, 
kurie pradėtų vietinių ko
mitetų steigimą.

Kad žygis turi pabaltie
čių veiksnių vieningą para
mą, įrodo žygio garbės ko
miteto sąrašas. Į tą sąrašą 
įeina sekantys lietuviai: dr.
K. Bobelis — ALTos pirmi
ninkas ; A. S. Gečys — JAV 
LB krašto valdybos pirmi
ninkas; K. Juozapavičiūtė 
— PLJS pirmininkė: A. 
Miner — Lietuvos Vyčių 
pirmininkas; B. Nainys — 

PLB pirmininkas; J. Sima
navičius — KLB krašto val
dybos pirmininkas; J. Va
laitis — KLJS pirmininkas; 
dr. J. K. Valiūnas — VLIKo 
pirmininkas ir B. Zdanytė 
— JAV LJS pirmininkė. Iš 
latvių visuomenės į garbės 
komitetą Įeina dr. J. Rieks- 
tins — American Latvian 
Association pirmininkas; 
Uldis Sipols — American 
Latvian Youth Association 
pirmininkas ir dr. Ilgvars 
Spilners — World Federa- 
tion of Free Latvians pir
mininkas. Estas Ilmar 
Pleer, kuris pirmininkauja 
Estonian American Natio- 
nal CounciI, taipogi priklau
so garbės komitetui.

Kiekviena tautybė atski
rai renka lėšas šio žygio iš
laidoms padengti, Lietuvių 
finansų komitetas sudary
tas Chicagoje. Dr. Jonas 
Valaitis komitetui pirmi
ninkauja, jo vicepirminin
kai — dr. Leonas Kriauče- 
liūnas ir dr. Antanas Raz
ma. Komitetui priklauso ir 
du jaunuoliai: Ofelija Bara
kėly tė (sekretorė) bei Juo
zas Ivanauskas (iždinin
kas). Tas komitetas jau 
spėjo įsikorporuoti. Aukos 
žemiau $5000 galima nura
šyti nuo federalinių mokes
čių. Čekiai išrašomi ”Bal- 
tic Rights Rally, Ine.” ir 
siunčiami šiuo adresu: 1617 
Fairway Lane, Naperville, 
III. 60540.

Pabaltiečių žygio už 
žmogaus teises 
egzekutyvinis 

komitetas

EXPER1ENCED
TEXTILE MACHINE OPERATORS 

Wanted for North Bergen. N. J. Mušt 
be willing to train in Passaic, N. J. 
Good salary & ur.ion benefits Lan- 
guage no barrier.

HIGH VACUUM TECHNOLOGY
180 Dayton Avė. 

Passaic, N. J. 07055 
201-472-9790

(26-321

EXPERIENCED
FIXERS

WANTED
Large diameter knitting machine me- 
chanics needed. Plenty c>f overtime, 
excellent fringe benefits, steady work 
assured. Double knit background « 
definite asset.

CONTACT ED. HERRING

AMTEX, INC.
P. O. BOX 1475 

CLEVELAND. Tenn. 37311 
615-479-5491

(23-29)
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ĮSPŪDŽIAI IŠ VILTIES DRAUGUOS SUVAŽIAVIMO
šių metų gegužės mėne

sio 29 dieną, Philadelphijo- 
je Įvyko Vilties draugijos 
suvažiavimas. Pagal nusi
stovėjusią tvarką suvažia
vimas vyko Amerikos Lie
tuvių* Tautinės Sąjungos 
seimo paskutinės dienos 
paskutinių valandų metu. 
Jis prasidėjo 3 valandą po 
pietų ir 5-tą valandą vieš
butis reikalavo salę apleis
ti. Taigi, dvi valandos Vil
ties draugijos suvažiavi
mui ! Nežiūrint susirinki
mui skirto trumpo laiko jis 
buvo gana našus savo nuta
rimais.

Suvažiavimui pirmininka
vo inž. Eugenijus Bartkus 
padedant Stellai Abraitie- 
nei ir sekretoriavo A. Šva
žas. Pranešimus darė Vil
ties draugijos pirmininkas 
inž. K. Pocius, Dirvos re
daktorius V. Gedgaudas. 
Dirvos Įkurdinimo komisi
jos pirmininkas dr. D. De- 
gėsvs ir Dirvos atstatymo 
vajaus Clevelando komiteto 
pirmininkas dr. V. Bložė. Iš 
Vilties draugijos pirminin
ko K. Pociaus pranešimo 
(žiūr. Dirva Nr. 25) paaiš
kėjo, kad iš chicagiečių su
daryta Vilties draugijos 
valdyba, kartu su New Yor- 
ke tuo metu buvusia Tauti
nės Sąjungos valdyba, kele
tą kartų lankėsi Clevelande 
ir turėjo visą eilę posėdžių 
Dirvos Įkurdinimo ir jos at
statymo reikalais. Tie posė
džiai visada buvo darnūs 
ir darbingi.

Dirvos redaktorius V. 
Gedgaudas savo pranešime 
nupasakojęs dabartinę Dir
vos padėti, pastebėjo, kad 
dabar nuomojamose patal
pose, kurios yra pigios, erd
vios ir švarios, su nedideliu 
personalu Dirva gali išsi
laikyti iš prenumeratos, 
skelbimų ir smulkių aukų, 
kurias suprantą sunkumus 
skaitytojai prideda prie sa
vo prenumeratos. Sekant 
statistiką, skaitytojų per 
paskutiniuosius metus ne 
tik kad nesumažėjo, bet dar 
padidėjo. Dirva dabar, ne
turint savo spausdinimo 
mašinos, yra surenkama, 
sulaužoma Į puslapius ir 
nuvežama Į amerikiečių 
spaustuvę, kur moderniško
mis mašinomis per dvi va
landas atspausdinama ir 
p a r u o šiama ekspedijavi
mui. Atstatymui sutelkta
me fonde, kaip visi nariai' 
galėjo matyti iš išsiuntinė
tos apyskaitos, š. m. sausio 
1 d. buvo 64,650.79 dol. Jie 
yra laikomi dviejuose ban
kuose taupymo sąskaitose, 
yra neliečiami ir nenaudo
jami Dirvos leidimo ir ad
ministracinėms išlaidoms 
padengti.

Revizijos komisijos pra
nešimas buvo priimtas be 
skaitymo ir be paklausimų, 
nes visi nariai jau buvo ga
vę paštu.

Dirvos atstatymo vajaus 
komiteto pirmininkas dr. V. 
Bložė pranešė, kad Dirvos 

atstatymo vajus Clevelande 
davė gana gerus rezultatus 

'ir jis tikisi, kad šių metų 
eigoje tie rezultatai dar pa
gerės.

Dr. D. Degėsy s užbaigda
mas Įkurdinimo komisijos 
pranešimą pasiūlė, kad su
sirinkimas pasisakytų dėl 
Dirvos vietovės. Toks susi
rinkimo pasisakymas už
kirstų kelią gandams, kad 
Dirva gali kiekvienu metu 
būti perkelta i Chicagą. Su
sirinkimas vienbalsiai pasi
sakė, kad Dirva turi pasi
likti Clevelande. čia reikia 
paminėti, kad toks pat nu
tarimas buvo jau padarytas 
Vilties draugijos suvažiavi
me Įvykusiame Detroite 
1973 metais.

Antras Įkurdinimo komi
sijos pirmininko pageidavi
mas buvo, kad susirinkimas 
pasisakytų dėl Dirvos spau
stuvės apimties, būtent, ar 
apsimoka pirkti spausdini
mo mašinas ir Dirva spaus
dinti savomis jėgomis ar ją 
spausdinti kitur, kaip da
bar ji yra spausdinama. Bu
vo prieita išvados, kad įsi
gijimas savų mašinų šiuo 
metu būtų nuostolingas. J. 
Kapočiui pasiūlius. Dirvos 
spausdinimas paliekamas 
toks, koks yra dabar. Ta
čiau dauguma pageidavo, 
kad Dirva bandytų Įsigyti 
nuosavus namus.

Vilties draugijos bėga
mųjų reikalų svarstymo 
metu dr. D. Degėsy s pasiūlė 
keisti Vilties draugijos su
važiavimo laiką. Jis aiški
no, kad Vilties draugi jos su
važiavimo laikas būna vi
sada skiriamas tuo metu, 
kai didesnė suvažiavusių 
dalis rengiasi grįžti i na
mus, o likusieji dalyviai jau 
išsisėmę nori tik greičiau 
atmesti bet kokius pasiūly
mus. Naujasis ALT S-gos 
pirmininkas A. Mažeika pa

1977 EKSKURSIJOS I LIETUVA
iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Vienos savaitės: Rugsėjo 18 — $838.00

Dviejų savaičių:

Birželio 15 — $1158.00 Rugpiūčio 10
Liepos 13 — $1195.00 Rugsėjo 7 ______ _
Liepos 27 — $1195.00 Gruodžio 21 — $9900
Prie šių grupių įgalima jungtis iš VISŲ KITŲ 

MIESTŲ su papildomu mokesčiu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE

$1195.00
7 — $1158.00

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. 
šeštadieniais uždaryta.

PRICES ARE NEW, based on double occupancy and are suhject to 
chanuos and/or Gnvernment approval.

'Norintiems atsikviesti giminės iš Lietuvos sutvarkome reikalau
jamus iškvietimo dokumentus.

reiškė, kad ateinančio Tau
tinės Sąjungos seimo metu, 
Vilties draugijos susirinki
mui bus skiriamas patoges
nis laikas, gal būt pirmos 
suvažiavimo dienos metu. 
Visi susirinkusieji ši naujo 
sąjungos pirmininko pareiš
kimą uzgyrė. Taigi, reikia 
manyti, kad ateinančio Vil
ties draugijos suvažiavimo 
metu bus pakankamai laiko 
išsamiai aptarti mūsų spau
dos bėgamuosius reikalus.

Į Naują Vilties draugijos 
valdybą iš keturiolikos kan
didatų išrinkti šie asmenys 
gavę daugiausiai balsų: inž.
K. Pocius — 1763 balsus, 
inž. J. Jurkūnas — 1586, J. 
Kazlauskas — 1304, inž. P. 
J. Nasvytis — 1134, A. Lai- 
kūnas — 1020, V. Abraitis 
929 ir dr. V. Dargis — 867.

Į revizijos komisiją per
rinkti: dr. J. Maurukas, S. 
Astrauskas ir F. Mackus.

Nominacijos komisiją su
darė : Br. Kasakaitis, dr. P. 
Švarcas ir J. Sirusas.

Mandatų komisiją suda
rė: J. Bubelis ir p. Macku- 
vienė. (d)

Aukojo Dirvos 
atstatymui

Dirvos atstatymo fondui 
aukojo:
ALT S-gos Philadelphijos

skyrius ........................ 100.00
ALT S-gos East St. Louis 

skyrius ................... 100.00
Kostas Ramonas,

Chicago, 11...................100.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

PLASTIC 
INJECTION MOLDING 

FOREMAN or ASSISTANT 
Excellent opportunity for individual 
with heavy experience in custom in- 
jection molding for Mt. Cleinons area 
Plastic Manufacturer.

Call STAN DAWIDOWSK!
313-791-3000

f 19-28)

Inž. A. Sperauskas ALT S-gos seimą padarė pranešimą apie 
Vliko veiklą.

PRANEŠIMAS APIE VLIKO DARBUS
Algio Sperausko, Lie

tuvių Tautinio Sąjū
džio pirmininko ir at
stovo VLIKo Taryboje 
pranešimas ALT Są
jungos seime 1977 m. 
gegužės 28-29 dienomis 
Philadelphijoje.

Lietuvių Tautinis Sąjū
dis yra politinė organizaci
ja, kurios tikslas palaikyti 
gyvą Lietuvos laisvinimo 
bylą per savo atstovus 
VLIKe, kurio veikla nesiri
boja vien Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Taigi ir 
Tautinis Sąjūdis, kaip jums 
gerai žinoma, ribojasi savo 
veikla tik VLIKe apimant 
visą laisvąjį pasauli. O šia
me krašte visą tautinės 
minties veiklą — kultūrinę 
ir politinę atlieka Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
o Į Sąjūdi skiria savo atsto
vus, kurių šiuo metu yra: 
Vytautas Abraitis, Stepas 
Mackevičius, Aleksandras 
Vakselis, Regina Žymantai
tė ir Algis Sperauskas pir
mininkas. Kanados atsto
vas yra Tomas Sperauskas 
ir Anglijos Kazys Bačiaus- 
kas. Kaip matome, Tautinės 
Sąjungos yra penki atsto
vai. Sąjūdis turėjo du savo 
posėdžius bei telefoninių 
pasitarimų.

VLIKo Taryboje šiuo 
metu yra du atstovai: Algis 
Sperauskas ir Regina Žy
mantaitė, antrininkė. VLIK 
taryba posėdžiauja kas du 
mėnesiai ir pirmininkas kei
čiasi rotaciniu būdu. Tary
bą sudaro 15 organizacijų, 
nors savo atstovus yra pa- 
skyrusios tik 14 organiza
cijų.

Šiuo metu VLIKo valdy
boje yra asmenys, kurie ne
priklauso jokiai partijai ir 
yra tokių, kurie sako, jog 
partijos yra atgyvenęs rei
kalas ir vis siūlo VLIKą 
perorganizuoti. Tai daro 
daugumoj tie, kurie neturi 
partijos užnugario ir atsto
vauja tik save.

Tautinio Sąjūdžio atsto
vai laikosi Tautinės Sąjun
gos seimuose padarytų nu

tarimų, ypač kiek lietė 
kursus Vilniuje, taip pat ir 
kituose klausimuose.

Paskutiniu laiku trumpai 
pažvelgkim į VLIKo atlie
kamus darbus, kurių dau
giausia rūpesčio ir lėšų pa
reikalavo Bražinskų byla. 
Yra leidžiama ELTA lietu
vių, anglų, prancūzų, italų 
ir ispanų kalbomis. Taip pat 
VLIKas turi dvi programas 
radijo Europoje. Radijo 
programa Madride valdžios 
buvo uždaryta, o iš Filipinų 
neįmanoma programą tęsti 
dėl techniškų priežasčių.

VLIKas Įsteigė teisių ko
misiją, kuriai vadovauja dr. 
Domas Krivickas. Ta komi
sija ruošia memorandu
mus Belgrado konferenci
jai. VLIKas išleido dr. V. 
Sruogienės knygą ”Steigia- 
masis seimas” ir apie Ka
lantą leidinį anglų kalba. 
Dabar yra ruošiama anglų 
kalba knyga enciklopedinio 
pobūdžio. Ją redaguoja M. 
Drunga.

Kaip žinote, tautinis Są
jūdis lėšų pats neteikia. 
Tautinė Sąjunga apmoka 
būtinas išlaidas, t. y. nario 
mokestį 100 dol. metams. 
Kitas išlaidas, o jų susidaro 
nemaža padengiame patys. 
Dėkoju ALT S-gai ir R. Žy
mantaitei, kuri savo parei
gas sumaniai atlieka, pa
švenčia tam nemaža laiko, 
bet ir lėšų kelionėms.

Čia pateikiu tik kai ku 
riuos VLIKo atliekamus uz 
davinius ir ta proga nori 
paminėti, kad VLIKo valdy
boje yra tik šeši asmenys 
ir tai sudaro daug bereika
lingo laiko gaišinimo, nes 
neįmanoma nieko nutarti, 
visada išeina trys prieš tris, 
o VLIKo pirmininkas netu
ri balso persvaros, kaip yra 
kitose organizacijose ar in
stitucijose. "

GENERAL OFFICE
Openings available for ųualified full 
iime & part time clerks in our main 
office. Duties include typing, order 
processing, filing and phone ’vork. 
If you are detail oriented

Call 216-881-3006, Ext. 66 
Between I 1 a. m. —- 4 p. m. 

Mon. thru Fri. oniy.
(20-26)
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AR VERTA ĮSIFILTRUOTI?
Prof. kun. Vladas Jurgu

tis, šviesi ir labai įdomi as
menybė, per savo finansų 
mokslo paskaitas V. D. uni
versitete dažnai paliesdavo 
žmonijos kultūros klausi
mus. Atsimenu jo pasaky
mą: „žmonija savo kultūros 
progreso kelyje žengia tris 
žingsnius pirmyn, bet tuoj 
pat du žingsniu atgal”.

Mes išeivijoje pešamės, 
ką ir kaip turime daryti, 
kad mūsų tautai padėtume 
laisvėti. Br. Raila savo Dia
loge dėl tautos laisvinimo 
parašė labai daug gražių 
ir teisingų minčių, pada
rė net sensacingus pasiū
lymus, tad verta pasvars
tyti tuos jo pasiūlymus, gal 
pažengsime, kad ir ne visą 
žingsnį, tai bent vieną mili
metrą tiesos link.

Raila cituoja Milovą Dži- 
lą: „Būti revoliucionieriumi 
gali būti žavinga ir roman
tiška, ypač jei nereikia už 
tai apmokėti savo galva ar
ba kalėjimu. Bet revoliucija 
yra labai rimtas dalykas, 
pateisinamas tik tuomet, 
kai ji puoselėja tautos 
gerovę. Kai ji paliauja 
būti padėties pasikeiti
mo priemone (instrumen
tu), revoliucinė valdžia tuo
jau virsta smurtu ir tironi
ja ... Kol kas revoliucijos 
padėdavo pakeisti valdžią ir 
nuosavybės formas, bet jo
kia revoliucija dar nepakei
tė žmogaus prigimties ar 
tautos charakterio”. (497 
psl.).

Rašydamas apie genera
cijų konfliktą, Raila duoda 
Marinos Gorodeckaitės nuo
monę, kurią ji dėstė 'Euro
pos Lietuvoje’. Gorodeckai- 
tė į Bostoną pakliuvusi tuo 
metu, kai lietuvių tarpe vy
kęs didžiausias skilimas 
tarp jaunuomenės (šviesos- 
Santaros) ir senosios gvar
dijos. Ji rašo: „Jaunieji bu
vo apšaukti velniais, komu
nistais, smirdinčiais pada
rais ir panašiai... Dabar 
čia vyksta tikras karas, ku
ris nėra naudingas nei vie
niems, nei kitiems”. Toliau: 
„Nesusipratimą tarp abiejų 
pusių dar paaštrina tai, kad 
jaunosios kartos išsilavini
mo lygis yra aukštesnis už 
senosios ... Prie to priside
da dar ir tai, kad Amerikos 
aplinka apskritai nepakelia 
žmogaus bendrojo kultūri
nio lygio, kaip pav. Angli
joje, dėl to mūsų tautiečiai 
dar labiau nutolsta nuo va
karietiškos kultūros verty
bių”, (489 psl.).

Gorodeckaitė čia Venezu- 
eloje turi savo ’mažytę isto
riją’. Jos žodžiai rodytų, 
kad ji iš tos savo mažytės 
istorijos išsikrapštė.

Raila, padažęs plunksną į 
rašalinę, parašė: „Taip pat 
ir jaunosios kartos kultūri
nis lygis protarpiais aukš
čiau iškyla, ypač kai prie to 
prisideda senoji karta savo 
anksčiau įsigytom žiniom ir 
sunkiu darbu. O šiaipjau ne 
tik lietuviškas jaunimas

KAZIMIERAS NAUSĖDAS 
Venezuela

dažnai mėgsta arogantiškai 
pūstis savo aukštesniu išsi
lavinimo lygiu už vyres
niuosius. Tai natūralūs ir 
visuotinis polinkis. Kas ne
žinom, kai kiaušinis ne 
kartą moko vištą, kaip jis 
turėjęs būti geriau padėtas, 
ypač užperėtas kiaušinis”. 
(489 psl.).

Raila, lyg sėdėdamas prie 
Olimpo kalno ant šalto ak
mens, kaip vyresnis moky
tojas, sako: „Tikrasis gin
čas ir net ’karas’ vyksta iš 
tikrųjų ne dėl generacijų fi
ziologijos, bet dėl idėjų ir 
metodų”. (490 psl.).

Pacitavęs Algimanto 
Mackaus vieną eilėraštį, 
kur kalbama apie mirusią 
kalbą, Raila pasisako kal
bėjęs ir kalbėsiąs ta 'miru
sia' kalba. Raila, tai 'miru
siai' kalbai norėdamas duo
ti ne tik turinį, bet ir smar
vę, pasako: toji "kalba 
miršta ne tautoje, bet tik 
jos merdinčiuose išeiviuo
se”. (531 psl.).

"Man sudrebėtų ranka 
mesti akmenį į tautietį, ku
ris švariais ir garbingais 
būdais gyvai domisi savo 
tautos likimu ir jos žmonių 
sopuliais. Domisi nepavirs- 
damas priešo propagandos 
įrankiu ir tokiu avinu (net 
ne vilko, o tik avino kaily
je), kada jau sunku atskir
ti, kur diversijos kinivar
pai skverbiasi už rublį ir 
kur, kas beveik dar blogiau 
— už dyką”. (444 psl.).

"Maskolberniai komunis
tai lietuviai, kaip ir jų vir
šininkai Kremliuje, 'bend
radarbiavimo' su laisvais 
lietuviais iš tikrųjų nenori 
ir jo bijo net labiau, kaip 
daugelis mūsų su jais”. 
(443 psl.).

"Atsirado šūkis 'Veidu į 
Lietuvą’. šviesos-Santaros 
Federacija suruošė paskai
tų ciklą ta tema New Yor- 
ke ir Chicagoje, kur ir man 
teko prisidėti' prie tos ko
šės maišymo ir sūdramalo 
padidinimo.” (426 psl.).

„Veidu į Lietuvą šūkis — 
atsukti į Lietuvą visą vei
dą, abi aki ir abi ausi — 
taigi veidą, o ne kurią kitą 
mažiau garbingą žmogaus 
užpakalinę kūno dalį.” (428 
psl.).

Dialoge Raila aprašo ir 
savo tris paskaitas 1966 m. 
balandžio mėn. New Yorke, 
Chicagoje ir vėliau Parcin- 
kuliaus angelų karalienės 
tos rengėjai buvo tautinin
kai, ten šviesa-Santara. Chi
cagoje Raila buvo paklaus
tos rengėjai buvo paklaus
tas : "Sidzikauskas ir aš vis 
dar manom, kad istorinio 
proceso nesam išmesti ne- 
grąžinamon praeitin, ir jei
gu taip, tai kokį mes vaiz
duojamės dar galėsią atlikti 
vaidmenį lietuvių tautos 
ateities gyvenime?’’ Raila 
davė labai gražų atsakymą. 
Bet dar gražesnės ir teisin

gesnės mintys yra tos, ku
rias jis tada nutylėjo, bet 
savo Dialoge parašė: "dar 
kažin ką labiau atskirs nuo 
tautos 'istorinis procesas’, 
kažin katrie lietuvių tautos 
liaudžiai ir proletariatui 
bus svetimesni, labiau ne
suprantami ir jų sielos ne
pažįstantys? Ar aš, sun
kumuose užsigrūdinęs dar
bininkas ir istorinio pro
ceso nesumaltas lietuviš
kas žvirgždas, ar jūs — 
Amerikos kolegijų profeso
riai, apiponėję daktarai, in
žinieriai ir chemikai, socio
logės ir psichologės?” (453 
psl.).

”Ir kada jau nebeturim 
geresnių argumentų, sa
kom : laisvė laimės prieš ti
roniją, tiesa nugalės me
lą, teisingumas priespau
dą! Laisva mintis sutrau
kys vergijos pančius. Die
vas galų gale perklupdys 
šėtoną! žus visi tironai, 
priespauda ir okupacijos, 
Lietuva vėl bus laisva ir 
laiminga”. (531 psl.).

Įspėjimas.
"Masko 1 i n i s Lietuvos 

priešas per savo kvislin- 
gus . .. Dusina jis mus vi
sus, skverbdamasis ir į lais
vųjų lietuvių sambūrius už
sieniuose, vienus glostyda
mas, kitus aplaižydamas, 
šen ten infiltruodamas sa
vo vikšrus”.

”Jie filtruojasi tarp mū
sų, mes filtruokimės tarp 
jų. Be abejo, tai nuolatinė 
rizika, painiausia iš visų 
zigzagų, sunkiausia iš visų 
sunkenybių: siekti, kad ko
munizmas nebūtų Lietuvos 
surusinimas, įrodyti, kad 
jis turi teisę ir pajėgą tapti 
’lietuvišku komunizmu’. Iki 
tol, kol prašvis tikroji vals
tybinės, tautinės ir asmeni
nės laisvės aušra”. (423 
psl.). (Mano pabraukta). 
Reiškia, tada mes tą 'lietu
višką komunizmą’ pasiųsi
me po velnių, pridedu.

Visi, kurie sieks įsifil
truoti, o ypač Br. Raila, tu
ri žinoti, kad komunistus 
galima apkaltinti visokiais 
griekais ir nusikaltimais, 
bet tik ne jų durnumu ...

Kalbant V. Kavolio ma- 
karonišku stiliumi, filtraci
jos dimensija turi savą lo
gikos imperatyvą: prieš įsi
filtruojant reikia išsifil
truoti. Reikia parodyti, kad 
esi apsiplovęs nuo pelėsių, 
kad esi išlindęs iš griuvėsių, 
kad esi išsigydęs nuo vė
žio, kad nekalbi 'mirusia 
kalba’, kad esi švarus įženg
ti į 'istorinio proceso’ šven
tyklą. Tas dalinai jau atlik
ta: tautinė srovė iškeikta, 
pasakyta, kad Dirva jau 15 
metų meluoja.

Raila sako — jis filtruo
jasi tarp mūsų, mes filtruo
kimės tarp jų. Jeigu mes, 
tai reiškia ir aš. Na, jei ir 
aš turiu filtruotis tarp jų, 
tai man pasidaro visai rim
tas reikalas.

Raila reikalauja filtruo
tis tarp komunistų, kad iš-

Julija ir Nadas Rasteniai, atšventę 50 metų vedybinio gyve
nimo, lankėsi Clevelande ir paliko Dirvai 15 dol. auką. Poetas 
Nadas Rastenis yra ALT S-gos garbės narys ir 1935 m. K. Kar
piui išvykus su ekskursija Į Lietuvą, pavadavo Dirvos redakto
riaus pareigose.

gelbėtume Lietuvą nuo su
rusinimo. Romėčiai sakyda
vo — saldu mirti už tėvy
nę. Raila nereikalauja mirti 
už tėvynę, tik įsifiltruoti 
tarp komunistų. Ir ne visam 
laikui įsifiltruoti, o tik iki 
tol, kol prašvis aušra ...

Bet, kad man atrodo, Rai
la mums siūlo savo spąstus. 
Man atrodo, kad Railos mes 
yra jūs. Kodėl čia mes yra 
jūs?

Įsivaizduokime — Raila 
paruošia, atsišaukimą ku
riame sako, kad jis nori įsi
filtruoti į komunistų parti
ją, bet iki kol prašvis auš
ra. Kai prašvis aušra, jis į 
komunistus mes molotovo 
kokteilio bombą, ir juos su
degins. Tą atsišaukimą jis 
priklijuoja prie komunistų 
partijos būstinės durų, įei
na į vidų ir sako: ”aš noriu 
įsirašyti į partiją”. Neno
rėčiau matyti to vaizdą, 
kaip tada Br. Raila iš tos 
komunistų partijos būsti
nės būtų išfiltruotas.

Bet ar man reikia filtruo
tis? Dialoge randame vieno 
Lietuvos komunisto nuomo
nę apie Lietuvos išsilaisvi
nimo galimybes. Skaitome: 
„Užsienio lietuvių pastangų 
'išvaduoti Lietuvą’ nenieki
no, nesityčiojo, kaip daro 
kiti komunistai ... Jo nuo
mone, jei bus pasiekta re
formų, protingesnės san
tvarkos, laisvėjimo, tai jų 
pačių pastangomis. Tiksliau 
— visos Tarybų Sąjungos 
tautų pastangomis. Jų kiek
viena turi savo pogrindį, 
nes visi gyvena dvigubu gy
venimu. Nėra nieko pasto
vaus, didelio, griežtai orga
nizuoto. Bet gemalai yra. 
Jie nuolat naikinami, bet 
vis neišnaikinami”. (492 
psl.).

Dabar iš ten gaunamos 
žinios patvirtina to komu
nisto pasakyta faktą, kad 
ten visi gyvena dvigubu gy
venimu. Jie ten yra privers
ti gyventi dvigubu gyveni
mu ir gyvens tol, kol pra
švis aušra ... Bet kodėl 
mes turėtume filtruotis į 
komunistų partiją ir pra

dėti gyventi dvigubu gyve
nimu? Man atrodo, kad 
mes, gyvendami dvigubu 
gyvenimu, užsidarytume sa
vo burnas prieš komunizmą 
apskritai ir prieš mūsų tau
tos pavergėją specialiai. 
Taigi Railos pasiūlymą rei
kia palikti Railai.

Mes tik prisiminkime ką 
karo įsifiltravusieji, besifil- 
truojantieji ar įsifiltravu
sius, nors ir ne visuomet, 
bet ne retai palydintieji? 
Mes žinom, kad Kremliui 
bet kuris lietuvių žygis į 
Washingtoną labai nepatin
ka. Po kiekvieno žygio mes 
tuojau išgirstam išdilusios 
plokštelės dainelę: Ameri
ka mus neišlaisvins, saldu 
nusifotografuoti, didinga 
įdėti fotografiją į savus lai
kraščius, parodant, kaip 
„mes Lietuvą laisviname”. 
Kai lietuviai įneša respub
likonams ar demokratams 
pavergtos Lietuvos reikalu 
'platformą', vėl išgirsta
me tą pačią plokštelę — 
platforma blogai paruošta, 
pilna tarptautinės teisės 
prieštaravimų, niekas tos 
platformos nevykdys, tai 
tik rinkiminė propaganda, 
kuri baigiasi tik saldžiu nu- 
sifotografavimu ir pasigy
rimu saviems.

Bet Amerikos rinkimuo
se, apart respublikonų ir 
demokratų, būna ir kitų 
kandidatų į prezidentus, 
artimesni įsifiltravusiems. 
Ar tie įsifiltravusieji ar 
juos palydintieji kada nors 
parengė 'gerą, tobulą’ plat
formą ir ją mėgino, nors ir 
be saldžių nusifotografavi- 
mų, parodyti bet kurias ma
žiausias pastangas, kad tie 
prezidentiniai kandidatai 
bent kokiu žodeliu pasisa
kytų dėl Lietuvos okupaci
jos? Ar čia nematyti įsifil
travusiems ir jų palydo
vams uždėti žąslai ? Tie 
žąslai yra gana stiprūs ...

WANTED EXPER1ENCED
COLD DRAWN STEEL M1LL

Needs experienced operdtors eapable 
of set-ups and complete handling of 
combined drawing machine. Excellent 
salary and all fringe benefits.

BARNABO STEEL CORP. 
8455 Ronda Drive, 

Canton,. Mich. 48187 
West of Haggerty, South oi Joy 

(19-28)



1977 m. birželio 30 d. DIRVA Nr. 26 — 11

PADĖTIS 

LENKIJOJE
RIMAS DAIGCNAS

Lenkija užima integrali
nę rolę Maskvos ekspansi
jos fronte prieš Vakarų de
mokratijas. Valstybės, ku
rioms prievarta primesta 
"socialistinė” santvarka, 
kurias vulgariai vadina 
"SSSR satelitais”, apjung
tos Į made in Moscow są
jungą, taip vadinamu Var
šuvos paktu. Ir, išviršiniai 
žiūrint, Lenkija aktyviai 
veikia "komunizmo staty
boje”.

Ar iš tikro taip ?
Ne visai. Greičiau prie

šingai — Lenkija stab
do "komunizmo statybą", 
ožiuojasi, rodo ragus, ieško 
laisvės ir išsivadavimo iš 
"socialistinės” diktatūros.

Iki šiol Lenkija išlaikė 
palyginamai su kitais sate
litais ryškų savistovumo 
akcentą. Katalikų bažnyčia 
pasidarė tikras laisvės sie
kių garantas Lenkijos kon
stitucijos ribose. Milžiniš
ki religiniai sąskrydžiai pa
siekia kelių šimtų tūkstan
čių dalyvių. Statomos nau
jos bažnyčios, veikia vie
nuolynai, j bažnyčios kasas 
įplaukia milžiniškos aukų 
sumos.

Kitas laisvės poieškių 
veiksnys studentija. Minios 
studentų, esant protesto 
progai, išeina demonstruoti, 
aukštai plėvesuoja juodos 
vėliavos. Dainuojamos se
nos revoliucinės dainos, jų 
tarpe garsioji "Varšavlan
ka”, kadaise skatinusi ko
voti prieš carą ir carinę Ru
siją.

Iki šiol tas lengvas, parv- 
žietiško žanro gyvenimas, 
su kavinėmis, meno sambū
riais, avangardine daile, 
drąsiu ir išradingu filmu — 
visa tai artina lenkus prie 
vakarinių demokratijų, vi
sa tai neleidžia jiems skęs
ti apatiškame apmaude, 
kaip tai pastebima sovietų 
tvarkos narkotizuotoje Ru
sijoje.

Lenkų protesto nuotaikos 
rūpestingai sutelpa jų kon
stitucijos rėmuose. Taip 
saugiau. Neseniai šalį nu
siaubusios riaušės paliko 
lavonus ir sovietinių tankų 
vikšrais sutraiškytus pro
testuotojų kūnus. Dabar 
protestams stengamasi su
teikti ekonominio pobūdžio 
vaizdą. Ir matome įdomų 
politikos ir ekonomikos 
raizginį. Kainų kėlimas pro
vokuoja demonstracijas, o 
tų demonstracijų tramdy
mas ataidi asmens laisvių 
problemomis.

"Socialistinė" santvarka 
Lenkijoje yra ne kas kita 
kaip grubus valstybinis ka
pitalizmas. Valstybė per
ėmė privataus gamintojo 
pozicijas, pasidarė sąlygas 
diktuojančiu darbdaviu, ka
pitalistu vienvaldžiu ir _ši-

(Nukelta į 12 psl.)

PIRMOSIOS GYVENIMO 
DIENOS BRAZILIJOJE

FELIKSAS RALICKAS

1927 m. spalio mėn,

Stotis kas kart tolo ir pasislėpė už kalno. Mūsų sunk- 
vežimis-automobilis su trylika lietuvių šeimų smarkiai 
lėkė lygiu siauru keliu, keldamas tirštų, raudonų dulkių 
debesis.

Slinko pro šalį tai tušti dirvonai apaugę sausa stora 
žole, tai reti miškai, kur augo toli nuo viens kito reti 
maži medžiai, tarp aukštos žolės. Toliau stūksojo kalnai, 
apžėlę tropikų miškais, tai driekėsi platūs slėniai, kur 
ne kur numėtyti aukštomis palmėmis. Kai kur kalnų pa- 
šlaičiais stovėjo baltų mūrinių namų kaimelis. Tolimam 
horizonte mėlynavo aukštos kalnų viršūnės.

Pat vidurdienis. Niekur nei gyvos dvasios, visur 
amžina tyla. Saulė neapsakomai degina mūsų dar ne
įpratusius kūnus. Važiuojame į kavos plantaciją. Bet kur 
ir ar dar toli ta mūsų pažadėtoji kavos plantacija — 
mes nežinojom.

Artinomės prie didelio miško. Automobilis sutriū- 
bijo ir įlėkė į mišką. Liko vėsu — gera, saulės spinduliai 
vos vos begalėjo prasiskverbti pro tankias vijoklių supin
tas šakas — tai tropikų miškas. Tankūs, aukšti, visaip 
susikreivinę medžiai, nuo pat šaknų iki viršūnių, begalo 
supinti Viens su kitu storais ir plonais vijokliais. Kelias 
siauras: medžių šakos ir vijokliai karojo ant mūsų galvų. 
Turėjome pasilenkti, kad kepurių nenutrauktų.

Čia vėl ta pati ramybė. Tik auto terškimas sutruk
dė tylą, nuaidėdamas toli per tankumyną. Tada pakildavo 
nuo artimųjų šakų margaspalviai paukščiai ir dingdavo 
tankumyne j. Kur medžių šakos praretėdavo ir prasi
skverbdavo saulės spinduliai, klajojo daugybė drugių ir 
kolibrų po vijoklių ir žydinčių medžių žiedus.

Išvažiavę iš miško pamatėme plačią kavos jūrą, ir 
truputį pakalnėj stovėjo baltų mūrinių namų kaimas. 
Tikrai jau čia bus toji ’Sao Jose’, beveik visi kartojome, 
tartum nujausdami ateinantį kelionės galą.

Palengva nusileidom į pakalnę, įvažiavome į kaimą. 
Kaimas lyg išmiręs. Niekur nė gyvybės. Mat, visi dar
bavosi lauke. O likusios namie moterys ir maži vaikai 
sau triūsėsi trobos viduje. Auto terškimas sudrumstė 
kaimo tylą. Iš kelių trobų išėjo juodos, juodos negrės; kai 
kurios iš jų rūkė pypkes. Jos nuostabiai į mus žiūrėjo 
ir lydėjo akimis. Iš kitų trobų išlėkė keletas juodų ir 
baltų saule nudegusių vaikų; visi susitepę raudona žeme, 
basi, rėkaudami bėgo paskui vežimą. Beveik pačiame 
kaimo gale sustojome, prie kelių, matyt, niekieno negy
venamų trobų. Mus sutiko keli vyrai, iš kurių vienas, 
čekoslovakas, netaisyklinga rusų kalba tarė: "Kiekviena 
šeimyna gali užimti po vieną namelį", ir dar pridėjo, kad 
visais reikalais galėsią kreiptis pas jį, o jis kalbėsiąs su 
šios plantacijos ūkvedžiu (fiskalu). Ir parodė vieną liesą 
rudą vyrą. Jo tamsių rudų akių žvilgsniai dažnai lakiojo 
nuo vieno prie kito lietuvio veido. Narsus žmogus, pa
maniau. Pagyvensime, susipažinsime.

Štai ir gavome "rūmus” — mažas namelis, langas 
viename šoniniam kambaryje, langas kitame, iš kito na
mo šono ir vėl langas trečiojo užpakalinio kambario. Nei 
vienas neturi rėmų, nei stiklų, tik medinės langinės ka
bojo lango šone iš vidaus uždaromos. Iš kiemo prilipdyta 
prie trobos maža virtuvė. Ji lango jau nebeturėjo; tik 
maža skylė dūmams išeiti. Grindys — paprastos: pilkos 
žemės, minkšta asla. Vietoje lubų — tuštuma ir pro ją 
aiškiai matyti krėklių ir molio lentelių reginys. Visur 
išlandžiojau, viską apžiūrėjau; sakau, kad barškuolės 
gyvatės nebūtų kur kampe susirangiusios.

Bus gerai čia gyventi, motute, tariau jai, bestovinčiai 
prie durų. Mačiau, kaip ji bailiai peržengė slenkstį ir 
kažin kaip liūdnai ir abejingai metė žvilgsnį iš vienos 
vietos į kitą. Ji gerai žinojo, kad užtektų vienos ašaros 
jos akyse, ir visų taip įtempta nuotaika nutrūktų ir įpul
tų į didžiausią nusiminimą. Todėl, stengdamasi neparo
dyti savo nusiminimo, dirbtinai šyptelėjo ir tarė: "Taip, 
žinoma, bus gerai ir gyvensime, kad tik Dievas padėtų".

Mūsų trobelė, dar tik neseniai buvusi tuščia, prisi
pildė gyvybės. Viename kambary jau buvo išklota asla 
sausomis ilgomis žolėmis, kurių tėvelis pripjovė vieno 
lietuvio atvežtu pjautuvu. Tai bus žolių patalas artėjan
čiam nakties poilsiui. Virtuvėje jau liepsnojo virė dar 
naujam puode ryžių košė.

Gatvėje prie mūsų trobų vėl prisirinko daugybė vy
rų ir moterų ir dar daugiau vaikų. Visi jie buvo juodi ir 
tamsiai raudoni, kiti buvo balti, — saule nudegę. Vyrai 
dėvėjo balto arba pilko rūbo kelnes, sujuostas diržu, 
prie kurio kuone visi turėjo pasikabinę ilga siaurą ir 
labai smailų peilį įmautą į išgražintą mautuvą. Peilio 
(faca) rankena turėjo gražiai išmargintus ornamentus. 

Vilkėjo įvairių spalvų marškiniais, ant galvos dėvėjo pla
čių kraštų skrybėles, sudulkėjusias raudonomis žemės 
dulkėmis. Kai kurių skrybėlės jau buvo kiauros, ir ky
šojo išlindę plaukai. Visi vaikai ir kai kurie vyrai buvo 
basi, kiti dėvėjo raudonos odos pusbačius. Visų rūbai buvo 
apdulkėję ir vietomis sutepti raudona žeme .

Moterys vilkėjo ilgomis paprastos medžiagos suknio
mis. Kai kurios turėjo pasisodinę ant dešiniojo ar kai
riojo šono vaikus. Visi jie nepaliaunamai žiūrėjo į mus, 
klausės mūsų kalbos garsų ir kažin ką tarp savęs kal
bėjo.

Saulė pasislėpė už kalnų. Temo. Greit liko tamsu. 
Danguje nei vieno debesėlio, kaip ir dieną kad buvo. 
Tūkstančiai žvaigždžių mirgėjo tamsioj dangaus mėly
nėj. Seniai pažinau Grigo ratus ir sietyną. Ėmiau dabar 
jų ieškoti, bet Grigo ratų niekur neradau. Sietynas buvo 
kažikur daugiau šone pakilęs. z

Pavalgėme pirmąją plantacijos ryžių vakarienę. Visi1 
labai pavargę. Sugulėm ant minkštos žolės, tačiau nei 
vienas užmigti negalėjome. Lindo mintys viena po kitos, 
maišėsi įvairūs vaizdai taip įkyrėjusios kelionės. Kokia 
bus ateitis? Kas laukia sekančią dieną? Suplaka smarkiai 
širdis, šalti šiurpuliai nukrato visą kūną. Lauke jau vieš
patavo tyla. Tik tūkstančiai žiogų įvairiausiais balsais 
aplinkui čirškė. Tuojau už mūsų trobos stačiam griovyje 
ūžė, kriokė nuo uolų mažas upelis. Nuovargis vis tik pa
veikė ir užmerkė akis, nuvydamos visus rūpesčius.

Nežinau, ar ilgai mes miegojome, kai aš išgirdau 
plantacijos dvare tankų mažo varpo skambėjimą. Visi 
sujudome ir atsikėlėme ir vieni kitų klausiame, ką tai 
reikštų? Dargi begalo tamsu. Argi gali būti ženklas jau 
eiti į darbą. Apsirengiau ir greit išėjau į gatvę, sakau, 
žiūrėsiu, ar kiti jau eina į darbą. Bet visur ramu, niekur 
nė balso. Tik tie patys žiogai tebečirškia, ir griovyje 
upelio vanduo vienodai ūžia.

Toli rytuose pradėjo dangus švysti. Greit pasidarė 
šviesu ir pirmieji saulės spinduliai užkrito ant mūsų kai
mo. Tuo pačiu laiku išgirdome gale kaimo rago balsą. 
Vėl išėjau pažiūrėti, ką dabar tas rago balsas reiškia. 
Gale kaimo ant įkaltų į' žemę drūtų medžio įvairaus aukš
čio, kurie tinka, lyg laiptais perlipti tvorą, stovėjo tas 
pats, "fiskalas”, aukštas liesas rudas vyras. Jis tris sy
kius pakartojo rago pūtimą ir nulipo nuo "tų medžių". 
Vos tik trečiojo rago balsas nuskambėjo, kaime prisi
pildė žmonių ir visi ėjo į kavos lauką. Vaikai, užsimetę 
ant pečių maišus, rito dratinius sietus, moterys, vyrai, 
jauni ir seni ėjo į kavos lauką. Visi lietuviai susirinko 
draugėn ir laukiam. Atėjo "fiskalas” ir tas pats čeko
slovakas ir liepė visiems eiti, kur visi eina. Einame pas
kui visus, užlipom ant kalno. Aplinkui berybės kavos lau
kai. Kalnai ir pakalnės užsodinti tvarkingomis eilėmis 
kavos medžiais. Visur raudonos degtos plytos spalvos 
žemė dulka čia pat po kojų kai žingsniuojam. Pagaliau 
sustojome. Visi negrai ir baltieji dingo kavoje, tik gir
dėjosi lapų ir sausų šakų čežėjimas. Atvažiavo dveji ra
tai, kuriuos traukė po dvi poras mulų. Vežėčios kaip ve
žėčios, bet ratai ratai, beveik žmogaus aukščio. Juose 
atvežė kelias kopėčias, marškas ir kelis dratinius, ma
žučiais lankais rėčius. "Fiskalas" su knygele ir paišeliu 
rankoje rašė kiekvienos šeimos pavardę, čekoslovakas da
lijo visiems atvežtus įrankius ir mes gavome vieną ilgą 
kelių palų maršką, vieną rėtį ir kopėčias su atspiriu.

(Bus daugiau)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su SI,000, minimum. 
7 ’/ž % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 %% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 % — 1 metų su $1,000, minimum.

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

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

gįaftnt 
A\jittiony 
Savings

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

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

Juokas Gribauskas, vedėjas
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Lenkijoje...
(Atkelta iš 11 psl.) 

tokią santvarką pavadino... 
socialistine. Šis didžiulis 
blefas kiekvienam lenkui 
bado akis. Todėl išeidami 
gatvėn demonstruoti prieš 
kainų kėlimą, jie tuo pat de
monstruoja prieš valdžią, 
prieš santvarką, prieš so
vietinę jų šalies uzurpaciją.

Todėl ir represijos prieš 
demonstracijas žiaurios, ne
įmanomos demokratiniuose 
kraštuose. Perkėlus tokį 
"socialistinio” krašto elge
sį į demokratinius kraštus, 
valdžia šautuvais ir tankais 
tramdytų Amerikoje pro
testo dėl aukštų kavos kai
nų reiškėjus. Mat, jeigu ka
vą importuoja valstybė, 
protestas dėl kavos kainų,, 
yra priešvalstybinis veiki
mas ...

Nors atžagareivi škai vyk
doma maisto gamyba neša 
valstybei didelius nuosto
lius, valdžia vis nedrįsta 
kelti kainas. Tos kainos 
1971 metais buvo užšaldy
tos. Valdžia nusigando pro
testų, beartėjančių prie po
litinių riaušių prasmės. 
1976 metų bandymas kelti 
maisto kainas pasibaigė 
valdžios kapituliacija. Vie
nok demonstracijų tramdy
mas daug žmonių nuvarė į 
kalėjimus. Bausmės buvo 
sunkios, žiaurios, kad atei
tyje bijotų eiti gatvėn su 
plakatais rankose.

Visuomenė pradėjo rū
pintis, kad įkalintieji ne
būtų kankinami, kad kalini
mo sąlygos būtų lengves
nės. Po visą Lenkija pradė
jo spontaniškai kurtis ”re 
presuotiems darbininkams 
ginti komitetai”. Tada val
džia tylomis pradėjo perse
kioti tų komitetų narius, 
buvo šalinami iš darbo, 
jiems atimdavo butus, teisę 
gyventi mieste, jaunieji 
kentėjo mokyklose, studen
tai universitetuose.

Įdukusi "socialistinė” val
džia ryžosi stambesniam 
žmonių įgąsdinimui. Prie la
bai neaiškių aplinkybių bu
vo nužudytas veiklus dar
bininkams ginti komiteto 
Krakuvos mieste narys, 
studentas Pyjas’as. Visuo
menė atsakė į tą barbarybę 
demonstracijomis, pamal
domis, kur suėjo dešimtys 
tūkstančių gedinčiųjų mal
dininkų. Studento Pvjas’o 
mirtis sustiprino Lenkijos 
disidentų akciją.

Lenkijos disidentai neina 
į pogrindį. Anaiptol, jie vei
kia arba nori veikti viešai 
ir Lenkijos konstitucijos rė
muose. Palengva perauga 
"darbininkams ginti sąjū
dis" į "asmens laisvių gy
nybos komitetus". Tai su
artina lenkus su ukrainie
čiais, armėnais, lietuviais 
ir gruzinais, kur "Helsinkio 
nutarimams ginti komite
tai" yra budrūs stebėtojai 
sovietinių nusikaltimų prieš 
asmens laisves.

Lenkijos disidentai vy
kusiai užėmė kurjozišką ir

Chicagos lietuviai
n—ANTANAS JUODVALKIS
PARTIZANO LUKŠOS- 

DAUMANTO MINĖJIMAS
Š. m. birželio 12 d. Jau

nimo Centre paminėta už 
Lietuvos laisvę kritusieji 
kovotojai. Minėjimas kon
centravosi Juozo Lukšos- 
Daumanto prisiminimu. Mi
nėjimas pradėtas pamaldo
mis Jėzuitų koplyčioje, o tę
siamas didžiojoje salėje.

Minėjimą atidarė ir pro
gramą pravedė Juozas Ar
dys. Uždangai prasisklei
dus, pasirodė Juozo Lukšos 
portretas. Dvi lietuvaitės 
padėjo gyvų gėlių puokštes, 
o aktorė Stasė Kielaitė pa
skaitė maldą iš Sibiro mal
daknygės.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Lietuvose atstovas Wa- 
shingtone dr. Stasys Bač
kis. Apie gyvybės auką kal
bėjo dr. Adolfas Damušis, 
buvęs laikinosios vyriausy
bės narys. Dr. Nijolė Bra
žėnaitė - Paronetto, Juozo 
Lukšos našlė, paskaitė iš
traukas laiškų, rašytų 1948 
— 1949 m. Taip buvo nu
šviestas Juozo Lukšos-Dau
manto gyvenimas ir pasiau
kojimas savajai tėvynei.

Meninėje dalyje aktoriai 
Stasė Kielaitė ir Jonas Ke- 

juos nuo valdžios represijų 
apginančią padėti. Disiden
tai skelbia, kad jie talkiną 
valdžiai išlaikyti krašte ra
mybę ir taiką. Esą, jie ni
veliuoją žmonių nepasiten
kinimą maisto kainomis, 
tėviškai apramina karštuo
lius, užbėga už akių riaušių 
kilimui, kruvinai netvarkai.

Vis dėlto. įkalintieji te
besėdi kalėjimuose, įtarūs 
valdžios žvilgsniai sekio
ja kiekviena "socialistinės” 
Lenkijos pilietį ir laisvės 
prošvaisčių nematyti. Vis
kas, kas išviršiniai atrodo 
laisva, paremta tik žmonių 
drąsa, jų apmaudingu pasi
ryžimu nenulenkti galvos 
prievartai. Visos tos mira- 
žinės "laisvės" kiekvieną 
minutę gali būti suspenduo
tos, vos Maskva palieps da
ryti taip, o ne kitaip.

Ekonominis gyvenimas 
sunkėja, didžiulė maisto 
produktų stoka prie maisto 
krautuvių sudaro ilgas žmo
nių eiles. Ne retai, kelias 
valandas prie maisto krau
tuvės durų stovėję žmonės, 
negauna prekių ir tuščiomis 
rankomis grįžta namo. Ne
nuostabu, kad klesti juodoji 
rinka, tas ištikimas "komu
nizmo statybos” palydovas.

Ekonominė padėtis Len
kijoje sunki. Politinė padė
tis, išviršiniai, stabiliška 
Vienok ši stabilizacija len
kų tautai užmesta sovieti
niu diktatu. Ji tol stabiliš-
ka, kol sovietų šarvuotos ir 
raketinės divizijos saugoja 
Lenkijoje satelito statusą. 
Tai yra militarinio diktato 
kolonializmas. 

lečius perdavė montažą 
iš Daumanto "Partizanų”. 
Ypač kraupiai nuskambėjo 
paritzano priesaika, sukel
dama šiurpą.

Solistė Dalia Kučėnienė, 
akomponuojant dukrai Sil
vijai, padainavo Petrausko 
"Tyliai Nemunėlis teka, 
Eglės atsisveikinimą (iš 
Eglės žalčiu karalienės) ir 
Skaisčioji Marija (Lietuvos 
pogrindžio giesmė) .

Scenos apipavidalinimas 
dail. Adolfo Valeškos, muzi
kinė talka Vandos Aleknie
nės.

Minėjimas praėjo susi
kaupimo ir ryžto ženkle. 
Minėjimas baigtas tautos 
himnu. Publikos buvo pilna 
salė.

Dokumentinė paroda

Baigus akademinę minė
jimo dalį, visi gausūs daly
viai persikėlė į apatine salę, 
kur buvo surengta kovo
jančios Lietuvos dokumen
tinė paroda. Parodai ekspo
natus davė ir parodą suor
ganizavo redaktorius Bro
nius Kviklys, talkinamas 
kelių pagelbininkų.

Paroda gausi įvairiais 
e k s p o natais: knygomis, 
nuotraukomis, 1 e i d iniais, 
plakatais ir kitais doku
mentais. Dokumentinė pa
roda vaizdžiai parodo visą 
Lietuvos tragedijos eigą: 
raudonios armijos dali
nių įvedimą, okupaciją, 
liaudies seimo rinkimus, de
legatų siuntimą į Maskvą, 
Stalino "saulės” parvežimą, 
masines deportacijas ir žu
dymus, komunistų bėgimą, 
vokiečių karinę ir civilinę 
okupaciją, gestapo siautė
jimą, lietuvių rezistencinę 
veiklą, leistus laikraščius, 
atsišaukimus, partizanų lei
dinius, Sibiro lietuvių gyve
nimą, Kalanto auką, S. Ku
dirkos šuolį į laisvę, Sadū- 
naitę ir t.t. ir t.t.

čia yra ne tik okupacijos 
metu leisti pogrindžio lei
diniai, bet taip pat yra par
tizanų leisti laikraščiai bei 
atsišaukimai.

Keli didelis stalai nuklo
ti tremtyje išleistais rezis
tenciniais leidiniais ir kny
gomis. Nemažiau parodyta 
ir antireliginių komunistų 
leidinių. Tas parodo, kiek 
daug okupantas skiria dė
mesio antireliginei veiklai.

Mūsų išleisti rezistenci
niai leidiniai ir knygos su
daro pasigėrėtiną vaizdą. 
Pasirodo, kad mūsų laisvi
nimo organizacijos, leidyk- . 
los ir pavieniai asmenys, 
esamomis sąlygomis, pada
rė labai daug.

WANTED
EXPERIEMCED OPERATORS
Heavy Steel Plate Brakes and Rolls 
Permanent 57 hour work week. No 
age limits. 69 year old Firm. Write

HOUSTON BLOW P1PE & STEEL 
PLATE WORKS, Box 1692 Hoiiston,
Texas 77001. (20-29)

Paroda yra ne tik įdomi, 
bet labai vertingas įnašas 
į prieškomunistinę veiklą. 
Bronius Kviklys pats vie
nas yra surinkęs tokias 
gausybes senų ir naujų 
knygų, dokumentų, laikraš
čių ir kitokių leidinių, kad 
gali rengti parodas ir pa
rodyti plačiajai visuomenei.

Tikrai, ši dokumentinė 
paroda yra geras įnašas į 
mūsų laisvės kovą.

Minėjimą rengė JAV-Ka- 
nados LFB centro valdyba 
ir Chicagos Sambūris.

STOVYKLAUTOJU IR 
PAŠLIUŽININKU 

DĖMESIUI!
Parduodamas akro

sklypas prie gražaus ežero 
2600 pėdų aukštumoje. (4 
valandos nuo Clevelando, 
2 valandos nuo Pittsbur- 
gho) — "Deep Creek Lake" 
vietovėje. Telefonas (616) 
243-9333. Galima pirkti iš
simokė jimui. (21-24)

MODEL MAKER 
EXPERIMENTAL
METAL AND PLASTICS

Operate sheet metai machines. lay- 
out, metai finishing, make Templates. 
Produce finished experimental part as 
specified on blueprint or scetch, elose 
tolerances.

ALSO

MILLWRIGHT
8 years at trade or UAW journey- 
mans card.

GOOD WAGES
TOP BENEFITS

Apply at Employment Office
9 a. m. to 4:45 p. m.

KELVINATOR, INC. 
1545 CLYDE PARK AVĖ. SW 
GRAND RAP1DS, MICH. 49509

An Equal Opportunity Employer
(23-25)

LARGE FARM 
FOR SALE

Liąuidating 132 aeres. 2,400 f t. 
commercial abutting U. S. 6. 
One-half mile east of Route 528. 
Three aere fishing/sivimming 
lake. Thousands of Christmas 
trees. 3-bedroom modern house. 
Very large barn, and other 
buildings back from highway. 
Many fruit and nut trees. Two 
streams, deer, wild geese, dueks, 
fox, racoon, grouse and beaver. 
Located in MontvilIe,Ohio, in 

Geauga County.
Call: 1-968-3745, 

or Cleveland number: 
283-5325.

PARAMA 
DIRVAI

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo:
A. Praškevičius,

Westlake, Ohio............. 7.00
A. Veliuona, Baltimore .. 2.00 
J. Palšis, Chicago ......... 7.00
P. Vėbra, Chicago ......... 2.00
T. Tallat-Kelpša,

Cream Ridge, N. J........ 20.00
X. Y., Chicago................  7.00
J. Andrašūnas, Chicago 2.00 
E. Gausienė,

Brecksville, Ohio ....15.00
V. Karosas, Cicero......... 5.00
I. Venckūnas,

Port Orange ................  5.00
A. Šeštokas, Chicago .... 7.00
L. Stonys, Southfield, Mi. 2.00 
E. Lembergas,

Los Angeles ................  7.00
J. Stašaitis, Dorchester .. 7.00
B. Gediminas,

Garden Grove ............. 7.00
M. Klimas, Thompson, Ct. 2.00 
J. Taruška,

St. Petersburg, Fla........7.00
J. Juška, Chicago ......... 7.00
A. Lauraitis,

Willow Springs............. 7.00
A. Tarvydas, Philadelphia 7.00 
A. Ereminas,

Thomaston, Ct............... 2.00
K. Dabulevičius, Chicago 7.00 
J. Balbatas, Cleveland. .10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

D1EMAKER
Career opportunity to build and re
pair compound and prog. dies. Should 
have exper. in Gauge inspėction, part 
layout and approval, toolmaking, 
Die tryout, die repair, some gauge 
making and die setting.
Mušt be versatile, responsible, ag- 
gressive, interested, inteligent and 
willing. Top wages and benefits will 
revvard these qualities.

METRO STAMPING AND 
MANUFACTURING 

26955 Fullerton 
Redford, Mich. 48239 

3 13-538-6464
(25-28)

ELECTR1CIAN
Applicant mušt have completed an 
approved apprent.iceship program or 
have journeyman card or have min of 
6 years experience in trade. Foundry 
background desirable būt not neces? 
sary. Fringe benefits include, pension, 
vacation, insurance, cost of living, 
paid holidays. An equal opportunity 
employer.

EATON CORPORATION, 
Foundry Division, 

700 E. Huron, 
Vassar, Mich. 48768

(25-31)

MAINTENANCE MAN 
Applicant mušt have completed an 
approved apprenticeship program or. 
have journeyman card or have mini
mum 6 years experience in trade. 
Foundry background desirable būt 
not necessary. Fringe benefits in
clude pension, vacation, insurance, 
cost of living, paid holidays.

An Equal Apportunity Employer
EATON CORPORATION, 

Foundry Division, 
700 E. Huron, 

Vassar, Mich. 48768
(25-31)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Kai atsidaro durys gyvenimai!...
Kai pavasaris pradeda 

staigiais šuoliais bėgti va
saros link ir mokyklų skam
bučiai pradeda tilti, jauni
mas, metęs knygas Į stal
čius, išsiveržia j vasaros 
atostogų pažadais perpildy
tas dienas. Tačiau kai ku
riems tas mokyklinis var
pelis nutils ilgam, nes, 
skambėjęs daugelį metų, jis 
juos pagaliau išlydi i gyve
nimų.

CIevelando Valstybinio 
Universiteto metų pabaiga 
išleido į gyvenimą Ritą Čy- 
vaitę su pačiu aukščiausiu 
atžymėjimu — summa cum 
Įaudė. Tai pirmutinė stu
dentė, baigusi to universite
to muzikos fakultetą su 
aukščiausiais pažymiais. Ri
ta čyvaitė, sąmoningai iš
ugdžiusi lietuvišką tapaty
bę, veikli lietuviškos visuo
menės daug žadanti atžala, 
yra lietuvio Andriaus Kup
revičiaus mokinė.

„Ponas Kuprevičius yra 
nepaprastas mokytojas’’, 
pasakoja man Rita su dide
liu entuziazmu. „Jis yra la
bai preciziškas, dauč rei
kalaujantis, bet drauge ne
apsakomai kantrus ir suge
bantis kiekvieną kompli
kuotą muzikinę problemą 
praktiškai išaiškinti, nau
dojant kasdieninio gyveni
mo pavyzdžius”.

„Tai nuostabiai darbšti 
ir valinga jauna lietuvaitė, 
dirbusi universitete ketve- 
ris metus pagal gražiausią 
europi etišką tradiciją”, pa
sakojo po Ritos rečitalio 
jos profesorius Andrius 
Kuprevičius. „Ji buvo ne tik 
darbšti ir pareiginga, bet 
savo būdu labai mėgiama 
universitete tiek profesū
ros, tiek studentų tarpe. Ją 
visi pažįsta, ją visi mėgs
ta’’. ..

Tuo buvo lengva patikė
ti, nes birželio 10 dienos va
kare CIevelando Valstybinio 
Universiteto salėje įvyku
siame Ritos čyvaitės oficia
liame baigimo * rečitalyje 

Danutė Sušinskaitė ir Rita Čyvaitė atliekant meninę pro
gramą Lietuvių Namuose 1975 m. V. Bacevičiaus nuotv.

buvo nuostabiai daug pub
likos, jos tarpe didelis pro
centas jaunimo. Kai, švie
soms prigesus, į beveik as
ketiškai kuklią sceną įėjo 
Rita, pasidabinusi aguonos 
spalvos drabužiu, ji pane
šėjo į Lietuvos laukų plaš
takę, šviesią ir jauną juo
dame žvilgančio fortepiono 
fone, šiltais plojimais su
tikta, ji savo diplominį re
pertuarą atliko su meistriš
ka precizija. Sunkus Bacho 
preliudas, klasiškai grynos 
muzikos pavyzdys, spalvin
ga, įvairuojančių tempų ir 
nuotaikų kupina Bethoveno 
sonata op. 109, Gabriel 
Faure Tema su Variacijo
mis ir didelės technikos rei
kalaujantis Chopeno Scher- 
zo op. 20 buvo klausytojų

CIevelando lietuvių rinktinei išvykstant gastrolėms į Euro
pą. Prieky vadovas R. Babickas. Sėdi iš kairės: R. Čyvaitė, A. 
Babickienė, J. Staškūnaitė ir V. Žiedonienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

sutikti šiltai ir net entu
ziastingai. Publikos tarpe 
buvo keturi profesūros at
stovai, kurių uždavinys bu
vo įvertinti Ritos darbą pa
žymiais.

Po rečitalio universiteto 
patalpose suruoštame pri
ėmime svečiai ilgai nesi- 
skirstė, sveikindami jauną
ją muzikę, jos mokytoją bei 
tėvus su jos pasisekimu ir 
laimėjimu. Teko patirti, 
kad studijų metu, dirbdama

Rita Čyvaitė

įtemptai ir sąžiningai, ką 
įrodo jos aukšti pažymiai, 
ji dar dėstė CIevelando Mu- 
sic Settlement mokykloje 
šeštadieniais, duodama pia
nino pamokas keturiolikai 
mokinių; ji vedė pastoviai 
„Nerijos” choro repeticijas 

ir namuose privačiai davė 
pamokas. Ji sugebėjo pras
mingai išnaudoti savo laiką, 
rasdama jo tiek mokslui, 
tiek lietuviškam gyvenimui. 
„Nerijos” chorui ji pati su- 
ieško dainas, jas harmoni
zuoja, aranžuoja ir pritaiko 
keturiems balsams. Rita 
džiaugiasi naująja „Neri
jos” akompaniatore Kristi
na Kuprevičiūte. ”Ji yra la
bai sąžininga. Puikiai pa
ruošia kiekvieną dainą ir 
jaučiasi nejaukiai, kai pa
daro klaidą. Ji bus bene vie
na iš geriausių mūsų akom
paniatorių”, tvirtina Rita.

Ritos namuose prie pia
nino, kuris tapo jos profe
siniu įrankiu, yra milžiniš
ka krūva sporto trofėjų, 
kurie atskleidžia jos gyve
nimo kitą svarbią pusę. „Aš 
tik pradėjusi studijuoti ap
sisprendžiau eiti į muzikos 
sritį, nes ilgus metus spor
to laimėjimai buvo mano 
siekimų pagrindu. Mane ža
vėjo varžybos, rungtynės; 
aš norėjau tobulėti, siekti 
rekordų”, pasakoja Rita, 
vartydama krūva laikraš
čių iškarpų, nuotraukų ir 
stambesnių trofėjų.

Ji su dideliu sentimentu 
pasakoja apie sportą, kuria
me pradėjo garsėti dar bū
dama visiškai nedidukė. 
Prisimena ji tas dienas, kai 
CIevelando sportininkų „tė
vas” Algirdas Bielskus ją 
su kitais šešiamečiais ir 
septynmečiais vežiodavo į 
treniruotes. Jos pirmoji ke
lionė į sporto varžybas To
ronte, kai jai buvo dar vos 
septyneri metai, dabar išli
ko atminty tik sentimenta
lios scenos pavidalu, kai 
mamytė atsisveikindama ir 
išleisdama, jai davė 15 do
lerių ir palinkėjo ”geros ke
lionės”. Taip prasidėjo Ri
tos ilgas ir garbingas leng
vosios atletikos laimėj imu 
kelias. Pasižymėjusi bėgi
me su kliūtimis, šokime į 
aukštį ir į tolį, barjerinia
me šokime ir tinklinyje, ji 
dalyvavo visos Amerikos 
varžybose, laimėdama ištisą 
eilę čempionatų.

Vos dvylikos metų būda
ma, ji dalyvavo pabaltiečių 
ir ukrainiečių varžybose. 
Lietuvių moterų estafetės 
komandoje pritrukus mote
rų klasės varžovių, joms pa
pildyti buvo paskirtos jau
nutės mergaitės. Ukrainie
tės, pastebėjusios savotiš
ką lietuvių estafetės sąsta
tą, juokavo, sakydamos, 
kad būtų iš tikro juokinga, 
jei jos „prieš vaikus pralai
mėtų”.... Ir pralaimėjo! 
Dalyvaudama tarpmokvkli- 
nėse varžybose, Rita iš jų 
visų išeidavo laimėtoja, pa
ėmusi ne vieną, bet kelias 
pirmąsias vietas, tiek pra
džios mokykloje, tiek aukš- 
tesnioje. 1972 metais dalv- 
vavo už Lake Erie AAU 
(Amateur Athletic Union) 
moterų penkiakovoje, su
rinkusi daugiausia taškų 
visose penkiose šakose, ji 
laimėjo pirmą vietą ir pa
statė rekordą. Ryto Babic
ko treniruojama, žaidė tink
linį „žaibo” moterų koman
doje. Nors komandai Ame
rikos pirmenybėse Knox- 
villeje nelaimėjo pirmųjų 
vietų, bet Rita buvo išrink
ta iš visos Amerikos krep
šininkių į šešių geriausių 
krepšininkių „rookie” ko
mandą. Atstovaudama Vil- 

lą Angelą tarpdiocezinėse 
varžybose laimėjo lengvoje 
atletikoje antrą vietą, ir pa
galiau CIevelando Valsty
biniame Universitete susi
laukė didžiausios garbės: 
1974 metais ji buvo išrink- 
ta geriausia universiteto 
sportininke (athletic of the 
year). Tai pirmoji moteris 
taip tame universitete at
žymėta.

„Mane viliojo sportas, bet 
aš apsisprendžiau muzikai. 
Neturiu iliuzijų tapti estra
dine koncertine pianiste. AŠ 
pradėjau per vėlai. Kad to 
galima būtų siekti, man rei
kėtų lygintis su „vunder
kindais”, kurie septynerių 
metų būdami koncertuoja 
su simfoniniais orkestrais. 
Aš labai mėgstu akompa
nuoti ir man patinka siekti 
muzikos tikslo su kitais as
menimis. Norėčiau gauti 
.tarnyba kaip mokytoja, kad 
galėčiau dirbti su vaikais, 
vadovauti chorui, nes man 
labai patinka mokyti.” Ri- 
,tos diplomas jai duoda teisę 
mokytojauti nuo vaikų dar
želio iki 12 gimnazijos kla
sės.

Perbėgdama prisimini
mais savo, kad ir dar labai 
jauną, bet turiningą gyve
nimą, Rita daug dėmesio 
skiria lituanistinei mokyk
lai. Baigusi CIevelando šv. 
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą, ji tęsė lituanistikos 
studijas aukštuosiuose li
tuanistikos kursuose, ku
rios baigusi, kurį laiką pa
vaduodavo mokytojus toje 
pačioje mokykloje. Su dide
le pagarba ji mini savo mo
kytojus, ypatingai Vacį Ka
valiūną. Jos puikus lietuvių 
kalbos mokėjimas, be abejo, 
nėra vien mokyklos nuopel
nas. „Prisimenu, kai su tė
veliais, kur nors automobi
liu važiuojant, vis reikėda
vo linksniuoti kokį nors žo
dį”, juokėsi Rita, taisyklin- 
kai ištardama kiekvieną sa
kinį ir kirčiuodama žodžius. 
■Todėl ir lietuvių abiturientų 
baliuje jai buvo įteikta pre
mija „už lietuviškumą”. Ji 
randa, kad lietuvių kalbos 
mokymasis labai padėjo 
besimokant svetimų kalbų 
gimnazijoje. Lietuvaitėms 
linksnio sąvoka buvo leng
vai prieinama ir supranta
ma.

Pasiryžusi dirbti kaip 
muzikos mokytoja, Rita be
veik abejingai žiūri į savo 
laimėjimus sporto srityje. 
Prieš dvejus metus susižei
dusi kelį, pasveikusi, bandė 
patekti į Amerikos olimpinę 
komandą, bet nebuvo pri
imta dėl ūgio. Universiteto 
atžymėjimas kaip geriau
sios metų sportininkės buvo 
surištas su jos dalyvavimu 
universiteto moterų tinkli
nio rinktinėje, kurioje žaiz- 
dama laimėjo trofėjus ir, 
jai dalyvaujant, CIevelando 
Valstybinio universiteto ko
manda pirmą kartą pateko 
į tarpvalstybinį turnyrą. 
Toje komandoje be jos da
lyvavo dar net trys lietu
vaitės : Eglė Giedraitytė, 

(Nukelta į 14 psl.)
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Brocktono lietuvių sv. Kazimiero parapijos choras su komp. J. Gaideliu.

Laša laiko lašai...
Tai naujai išleista komp. 

Juliaus Gaidelio vadovauja
mo Brocktono mišraus cho
ro Įdainuota plokštelė. Pir
moje jos pusėje Įrašyta 8 
choro dainos: Malda už Tė
vynę — žodžiai ir muzika 
Juliaus Gaidelio, Tėviškės 
laukai — žodžiai ir muzika 
J. Gaidelio, žolelė žydėjo — 
liaudies daina, harm. Stasio 
Šimkaus, Ant kalno kleve
lis — liaudies daina harm. 
Kazio Banaičio, Augo puti
nas — liaudies daina, harm. 
J. Gaidelio, Piovė lankoj 
šieną — liaudies daina, 
harm. J. Gaidelio, šiaurės 
pašvaistė — žodžiai Bernar
do Brazdžionio, muz. Stepo 
Sodeikos.

Antroje pusėje Įrašyta: 
kantata "Lietuviškam žo
džiui" — žodžiai Bernardo

Clevelande...
(Atkelta iš 13 psl.)

Julytė Staškūnaitė ir Da
nutė Sušinskaitė. Amerikos 
lietuvaičių tinklinio rinkti
nė savo gastrolių metu Eu
ropoje pasirodė nepaprastai 
geroje formoje, o apie Ritą 
Čyvaitę rašė prancūziški 
laikraščiai ir buvo atspaus
dinę net jos nuotrauką.

Ji Į gyvenimą žiūri rim
tai, pasiryžusi ieškoti pasi
tenkinimo mokymo darbe. 
"Nerija" ir toliau lieka jos 
gyvenimo dalimi. Jos jauna
me veidelyje dar matosi 
nuovargis, tačiau jaunas, 
gilus žvilgsnis byloja apie 
jos entuziazmą ir neišse
miamą energiją.

Rašau šias eilutes ne as
meniškai iškeldama Ritą, 
kaip vieną iš baigusių šiais 
metais aukštuosius moks
lus, kad ir su aukščiausiu 
pažymiu. Tačiau jos asme
nyje ar randu visus tuos po
zityvius jaunos lietuvaitės 
elementus, kurie daro ją pa
vyzdžiu jos bendraam
žiams. Tai lietuviškumo ir 
amerikoniškumo junginys, 
kurio išdavoje turime pozi
tyvų ir taurų žmogų, ver
tingą Amerikai ir vertingą 
mums.

Brazdžionio, muzika Juliaus 
Gaidelio. Atlieka mišrus 
choras ir solistai: Daiva 
Mongirdaitė-Richardson — 
sopranas ir Stasys Liepas 
— baritonas. Chorui ir so
listams akompanuoja dr. 
Vytenis Vasyiiūnas.

Julius Gaidelis yra vienas 
našiausių mūsų tremties 
kompozitorių. Tarpe dauge
lio jo muzikinių kūrinių ra
sime simfonijų, operų, ba
letų, kantatų, oratorijų, 
simfoninių poemų ir daug 
dainų chorui ir jo vedamam 
Bostono Vyrų Sekstetui.

Solistė Daiva Mongirdai
tė-Richardson Bostono Uni
versitete yra baigusi daina
vimo kursą. Ji yra laimėju
si Dirvos suruoštame kon
kurse pirmą vietą, dainavu
si Chicagos Lietuvių Ope
roje ir pagarsėjusi savo 
koncertais solistė.

Solistas Stasys Liepas 
yra baigęs Kauno Valstybi
nę Konservatoriją ir daina
vęs Vilniaus operoje. Trem
tyje jis davęs daug koncer
tų Įvairiose lietuvių koloni
jose. Dr. Vytenis Vasyliū- 
nas yra baigęs Harvar
do Universitetą, Naujosios 
Anglijos Konservatorijoje 
Bostone studijavo vargonų 
muziką ir Cauca Universi
tete Kolumbijoje — piano. 
Jis žymus vargonų koncer
tais ir malonus akompana- 
torius dažnuose lietuviškuo
se parengimuose.

Dabartinio sąstato šv. 
Kazimiero Brocktono lietu
vių parapijos choras persi
organizavo 1970 m. kada jo 
vadovavimą perėmė komp. 
Julius Gaidelis. Savo reper
tuare choras turi 60 Įvairiu 

Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737- 8601

kūrinių. Jis reiškiasi kon
certais, gastrolėmis ir pasi
rodymais televizijoje. Cho
rą globoja parapijos klebo
nas kun. Petras šakalys, 
kuris labai sielojasi lietuvy
bės išlaikymu ir lietuviškos 
kultūros ir dainos ugdymu. 
Chore iš pasišventimo ir 
meilės lietuviškai dainai 
dainuoja 14 sopranų, 8 te
norai, 10 altų, 11 bosų — 
viso 43 Įvairaus amžiaus vy
rai ir moterys iš Brocktono 
ir aplinkinij vietovių. Cho
ro organizacinius reikalus 
tvarko valdyba.

Choro plokštelė yra bran
dus Įnašas į lietuviškos mu
zikos ir dainos lobyną. Jos 
melodingi dainos posmai tu
rėtų skambėti kiekvienoje 
lietuviškoje šeimoje.

J. V. Sūduvas

WANTED lst CLASS
MAINTENANCE 

MECHANICS
WITH LIFT TRUCK EXPER1ENCE 

ALSO 
JOURNEYMEN 

MILLWRIGHTS 
Experi*jced in general industrial 
plant maintenance and repair of 
equipment. Good hourly rate W1TH 
PLENTY OF OVERTIME. Fully paid 
hospitaliz»»i«r>, r'bis benefits.

APPLY J N PERSON 
Between / a. in. aiiu 2 p. m. 

ALUMINUM SMELTING & 
REFINING CO. 

54«3 DTJNMAM po. 
MAPLE HE1GHTS. OHIO 

(21-30)

WANTED
W00DW0RKERS

FOREMEN-SUPERVISORS
Also machine set-up, machine feeders, 
off-bearers, operators, sawyers saw- 
filers etc. for xpanding dimesion 

plant at Vicksburg, Mississippi.
WRITE TO: 

ANDERSON-TULLY CO.
ATT. MR. L. G. HATAWAY

P. O. Box 28 
Memphis, Tenn. 38101 

(22-31)

CLEVELANDO 
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

• LIEPOS 10 D. gegužinė 
DMNP parapijos sodely. Ren
gia LKM S-ga.

• LIEPOS 17 D. Dirvai pa
remti gegužinė. Rengia ALT 
S-gos Clevelando skyrius.

• LIEPOS 24 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė.

• RUGPIŪČIO 28 D. BALFo 
gegužinė.

• RUGSĖJO 1-4 D.D. Atei
tininkų IX kongresas Cleve
lande.

• RUGSĖJO 10 D. Tautos 
Šventės minėjimas. Rengia LB 
Clevelando Apylinkės Valdy
ba.

• RUGSĖJO 11 D. Šiluvos 
Marijos metinė šventė šv. Jur
gio lietuvių parapijoj.

• RUGSĖJO 24 D. Antro 
kaimo spektaklis. Rengia Li
thuanian Civic Club.

• SPALIO 1 D. Lietuvių 
Klubo premijos 1000 dol. Įtei
kimo balius.

• SPALIO 15 D. abiturientų 
pristatymo balius. Rengia LB 
Ohio apyg. valdyba.

• SPALIO 15 D. Hamiltono 
šaulių teatro vaidinimas Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėje. Rengia Žalgi
rio šaulių kuopa.

• SPALIO 22-23 D. Baltuo- 
nio kūrinių paroda Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos salėje. Rengia Korp! 
Giedra.

• LAPKRIČIO 12-13 D. Lie
tuvių Dienos Clevelande. Ruo
šia LB Clevelando Apylinkė.

• LAPKRIČIO 19 D. kariuo
menės šventės, minėjimas Lie
tuvių Namų viršutinėje salėje. 
Rengia LKVS Ramovė Cleve
lando skyrius.

• LAPKRIČIO 24 D. Kris
taus Karaliaus Šventės minė
jimas DMNP parapijoje.

DESIGNERS 
CHECKERS 
DETAILERS 

WELDING FIXTURES 
SPECIAL MACHINES 

AUTOMATION
FULL BENEFITS 

OVERTIME 
ENVENING 1NTERVIEW BY 

APPT. 
CONTACT PETE KRAYDICH

WALT0NEN
ENG. SERVICE

966 LIVERNOIS 
TROY, MICH. 48084 

313-588-2043
(17-26)

TOOL MAKERS
MINIMUM OF 4 YEARS EXPERIENCE REQUIRED.

MACHINE REPAIR 
TOOL and GAUGE 

INSPECTORS 
JOURNEYMAN ONLY

TOOL MAKING OR TOOL AND DIE BACKGROUND 
REQUIRED.

APPLY EMPLOYMENT OFF1CE 
MONDAY THROUGH FRIDAY

DETROIT TANK PLANT
28251 VAN DYKE 

WARREN, MICH. 48090 
or call 313-497-1663

^CHRYSLER
TOF CORPORATION

An Equal Opportunity Employer

• Kripavičių šeima per
ėmė prekybos namus Pa- 
tria, 794 East 185th Street, 
Clevelande. čia didelis pasi
rinkimas aukščiausios ko
kybės maisto produktų, o 
taip pat Įvairus dovanų sky
rius. Prašome apsilankyti.

TOOL & DIEMAKERS 
lst CLASS

UP TO $10.00 PER HOUR IF 
QUAL1FIED.

Tired: of city living? Relocate to 
Dutchess County. To work in well 
established firm. Excellent working 
conditions plūs all benefits. I I paid 
holidays, 1 day vacation per month. 
(12 days after 1 year). Profit shar- 
ing, life insurance. fully paid Blue 
Cross/Blue Shield and major medical. 
Sickdays, bonuses, overtime. Will pay 
for moving expenses.

DITRON, INC.
ROUTE 22 

PAVVLING. N. Y. 12564 
(914) 855-9300

(21-26)

WANTED AT ONCE JOURNEYMAN 
or 

1ST CLASS SKILLED
HELP FOR A MED1UM SJZED 

STAMPING PLANT

TOOL and DIE LEADER 
TOOL and DIE REPAIRMAN 

MACHINE REPAIRMAN 
MILLWRIGHTS 
JOURNEYMEN 
ELECTRICIANS
(CITY L1CENSED) 

QUALITY CONTROL 
INSPECTOR

ALL MUŠT HAVE AUTOMOT1VE 
STAMPING EXPER1ENCE.

ALSO PRODUCT1ON SUPERVISOR
WITH AUTOMAT1C AND COIL 

FEEDER EXPER1ENCE. 
APPLY TO: 

RENMUTH, INC. 
9111 Schaefer 
Detroit, Mich.

(18-27)

AGRICULTURAL 
WORKERS

$2.50 PER HR. GUARANTEE

Our recent expansion program re- 
quires additional harvesters to pick 
our mushrdoms. Under our guarantee 
plūs incentive program, we will pay 
you $2.50 per hour during our train- 
ing program designed to enable vou 
eąrn in excess of $3.00 per hour. 
Our eurrent harvesters under this 
program eam $2.75-$4.00 per hour.

This is a new incentive program, 
which combined with our group in
surance program, provides an attrac- 
tive full time agriculture employment 
opportunity,

Please apply in person daily, 8:00 
a. m. 5:00 p. m. at our VALMEYER 
PERSONNEL OFF1CE.

CASTLE & COOKE 
FOODS

VALMEYER, ILL 
618-935-2295 or 2282

Equal Opportunity Employer 
(19-28)
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

LB CLEVELANDO 
APYLINKĖS 
PADANGĖJE

Lietuviškajai Dievo Mo
tinos Nepaliaujamos Pagal
bos šventovei LB Clevelan
do apylinkės valdyba pado
vanojo Lietuvos tautinę vė
liavą. Birželio 19 d. kleb. 
kun. G. Kijauskas, SJ tą 
vėliavą drauge su Amerikos 
vėliava pašventino ir padė
jo abiejose didžiojo alto
riaus pusėse. Vėliavos Įtei
kimo aktą perskaitė apylin
kės pirmininkas J. Malskis 
”... kad toji vėliava džiu
gintu visų kartų lietuvių 
širdis, primintų pareigas 
kovoti už Lietuvos laisvę, 
mokėti tėvų ir protėvių kal
bą ir ja kalbėti, branginti 
dorus tautinius papročius ir 
išlaikyti savąją kultūrą.” 
Aktas baigiamas žodžiais: 
”Dieve, saugok Jungtines 
Amerikos valstybes ir grą
žink laisvę mūsų tėvynei 
Lietuvai.” Trumpas apeigas 
palydėjo Ramovėnų choras 
giesme ”Lietuva brangi”. 
Vėliavą gražiai ir rūpestin
gai pasiuvo Iz. Jonaitienė.

Dainavos ansamblio pa
statymą "Kūlgrindą” Lie
tuvių dienų proga lapkričio 
12 d. turėsime ir Clevelan
de. Atvykusi dainaviečių 
vadovybės grupė apžiūrėju
si DMNP parapijos salę ir 
sceną, rado jas tinkamomis 
tam didelio masto pastaty
mui.

Parama švietimui ir kul
tūriniams reikalams nenu
trūksta. Išmokėjusi stam
bias sumas lituanistinei mo
kyklai ir pedagoginiams 
kursams, apylinkės valdyba 
dar paskyrė $70 mokyto
jams vykstantiems Į studi
jų savaitę Dainavoje. Be to,

DRAUDIMAS
Jums ir Jūsų Seimai

žaibo klubui paskyrė $100. 
Ruošiamam Ateiti ninku 
kongresui ir jo proga kul
tūriniam parengimui pa
skirta $100.00. Apylinkės 
valdyba nutarė Įstoti na- 
riu-rėmėju i Lietuvių Bib
liotekos draugiją, kuri lei
džia vertingas mūsų tautos 
kultūros ir istorijos knygas.

(pk)

• Žalgirio šaulių kuopa 
liepos 10 d. 1 vai. p. p. Bart
kaus ūkyje vykdys antrą 
šaudymo turnyrą. Kviečia
mi dalyvauti visi šauliai su 
šeimom.

• Clevelando Ateities klu
bo naujoji valdyba š. m. pa
reigomis paskirstė sekan
čiai: dvasios vadas — kun. 
G. Kijauskas, SJ, pirminin
kas — Romas Bridžius, vi- 
cepirm. — Roma Degėsie- 
nė, iždininkas — Juozas Da
rnusis, socialinių reikalų ve
dėja — Birutė Skrinskienė, 
sekretorė — Irena Sušins- 
kienė.

GINTARO VALGYKLA 
nuo liepos 5 bus atidaryta 
šiomis dienomis: pirmadie
niais 11 vai. — 3 vai., ant
radieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais 11 vai. — 3 
vai. ir 5 vai. — 8 vai. Penk
tadieniais 11 vai. — 9 vai. 
šeštadieniais 1 vai. — 8 vai. 
Sekmadieniais 11 vai. 6 vai.

Lietuviški ir amerikietiš
ki valgiai, žemos kainos.

Klubas atidarytas kiek
vieną dieną reguliariomis 
valandomis.

Aplankykite Gintaro val
gyklą ir Lietuvių Klubą. 
877 East 185 St., Cleveland, 
Ohio 44119. Telef. (216) 
531-2131. (26-28)

• Society National Bank 
Clevelande skelbia išleidęs 
savo banko taupymo bonus, 
naujo tipo, kokių nebuvo 
d'ar Ohio. Klijentai gali pa
sirinkti du taupymo būdus, 
kurie gali duoti nuo 6*7/ iki 
71/$%, žiūrint sumos ir lai
ko kuriam perkami bonai. 
Yra 50, 100, 500 ir didesnės 
vertės bonų.

• May Show Clevelando 
meno muziejuje publikai 
bus atidaryta nuo liepos 13 
iki 21 d. Įėjimas laisvas. 
Dailininkams ir muziejaus 
nariams su kvietimais lie
pos 12 d. nuo 4 vai. p. p. 
iki 11 vai. nakties.

• Dirvą galima gauti nu
sipirkti antradieniais vaka
re Baltic ir Patria krautu
vėse East 185 St.

n MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲc. PAŽYMĖJIMUS

G'/2% Įnešus, $1,000
12 mėnesių 6% Įnešus $1,000

30 mėnesių

Įnešus $1,000
48 mėnesiams

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

Pagal federalinės valdžios Įsaką už santaupas, išimtas iš pažymė
jimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5*4%)•

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

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.

/uperior Avinas
AND LOAN ASSOCIATION

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street

481-8552
6712 Superior Avė. 

431-2497
13515 Euclid Avė. 

681-8100
32800 Center Ridge Road

779-5915

14406 Cedar Avė. 
381-4280

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationwide is on your siete

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

SEKCIJA 8
Vyresni amžiumi, kvalifi

kuoti sekcijai 8 Government 
Housing Aide, yra laukiami. Ši 
puiki papildomos nuomos pro
grama įgalina jus gyventi In- 
dian Hills, nežiūrint kaip ma
žos jūsų pajamos, ar kiek daug 
jus turite.

Skambinkite papildomoms 
informacijoms 486-7700.

Indian Hills, 203 autobusas 
sustoja kiekvieną dieną: 3 au
tobusai Į prekybos centrus. 
Įvairus autobusu pristatymas 
iki jūsų durų.

Vienas baseinas viduje, du 
lauko baseinai, teniso aikštė, 
sauna, viengungių klubas, Se- 
niors Citizen klubas. Vieno 
miegamo nuo 156 dol.; dviejų 
miegamų — nuo 177 dol., Įskai
tant šilumą ir karštą vandeni. 
Nuo 12 iki 8 vai. vak. kasdien 
ir nuo 12 iki 6 vai. vak. savait
galiais. Skambinkite 486-7700.

(25-28)

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi Į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

• Lietuvių grožio salionas 
SULVER SHEAR — Hair 
Fashjon, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. tel.: 
486-4240.

GRINDERS
Surface I. D., O. D., Machinists. Lap- 
hands. Experienced on fixtures and 
gagės, steel and carbide. Minimum 3 
years experience. Fui! benefits with 
Master Medical and Deniai Plan, 
Pension Plan, Bonus Plan, Air con- 
ditioned, member DTA and overtime. 

APPLY AT:
MINI PRECISION 
PRODUCTS. INC. 

26460 W. 8 MILE R D. 
SOUTHFIELD. MICH. 

313-358-33S0
(25-23-

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
ENGING LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work f tom 
Blue Prints & Close Tolerance, Good 
vvorking conditions, good [ringes, air 
conditioped shop.

APPLY IN PERSON 
STURGIS TOOL & DIE

313 SUSAN CT., 
STURGIS, MICH. 49091 

(22-31)

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

KĘSTUTIS GAIDZIŪNAS 

28801 Lake Shore Boulevard 
Willowick, Ohio 44094 

Off. 943-1202 Res. 731-1078 Moiuimh ^mo,y
id M I.MOR 11 I S- l

455 East 200th Street • Euclid, Ohio • Phone: 481-5700

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

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

Ateinančią savaitę, dėl 
JAV neprikla usomvbės 
šventės ir tarnautoju atos
togų, Dirva neišeis.

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios novelės, 
išsiųstos prieš konkurso 
terminą: Kriptomerijos — 
Susitikimas ir Prūsaičio — 
Tikroji lova.

• Antanina ir Albinas 
Repšiai, gyv. Bellwood, III., 
pakalbinti Vilties draugijos 
pirmininko K. Pociaus, įsto
jo į Vilties draugiją su 100 
dol. įnašu.

Sveikiname naujuosius 
šimtininkus.

• V. Olienė, iš Skokie, II., 
žymiaus tautininkų veikėjo 
Antano Olio našlė, ALT 
S-gai, seimo proga, įteikė 
auką 50 dol.

• Lietuvių Tautinių šo
kių Instituto organizuojami 
tautinių šokių kursai įvyks 
š. m. rugpiūčio 21-28 die
nomis Dainavoje, 15100 
Austin Rd., Manchester, 
Mich. 48158. žinodami gan 
didelį trūkumą tautinių šo
kių mokytojų, kviečiame 
jaunimą, nejaunesnius kaip 
17 metų amžiaus, pasinau
doti progai ir atvykti į kur

Tauriam lietuviui, didžiam visuomenininkui

DR. DOMUI JASAIČIUI
mirus, jo žmonai SOFIJAI, dukrai ELENAI, 
sūnui STASIUI, visiems giminaičiams ir jo 
idėjos draugams reiškiame širdingiausią 
užuojautą ir drauge liūdime

Juoze ir Jonas 
Daugėlai 

Florida

IGNUI GINTYLAI
mirus Anglijoje, jo seseriai BRONEI, broliui NARCY- 

ZUI ir visiems giminėms, gyvenantiems Amerikoje reiš
kiame užuojautą ir kartu liūdime

J. GALBUOGIS, 
M. JANULIS,
A. DIRŽINSKAS

sus. Kursų mokestis savai
tei vienam asmeniui 70 dol., 
kitiems suaugusiems tos pa
čios šeimos nariams po 35 
dol., o vaikams iki 12 metų
— 20 dol. Užsimokama at
vykus į kursus. Registruo
tis iki š. m. liepos 15 d. ad
resu : Jadvyga Matulaitie
nė, 188 Logan St., Brook- 
lyn, N. Y. 11208. Tel. (212) 
235-6453.

• Dail. Antanas Tamošai
tis, š. m. rugpiūčio 27 d. 
Dainavoje skaitys paskaitą
— Lietuvių tautiniai drabu
žiai.

• Rimtai šeimininkei — 
auklei mokėsiu iki $400.00 
per mėnesį su visu išlaiky
mu ir kambariu. Rašykite 
J. J. J. 52 Cambridge Dr., 
Greenwich, Conn. 06830.

(26-28)

• Algis Budrys — du taip 
kutenantys lietuvišką širdį 
žodžiai, atsnausdinti ”The 
New Republic” politikos ir 
meno savaitiniame žurna
le. balandžio 16 dienos, lei
džiamam Washingtone. Tai 
rašytojo Algio Budrio. Re
ginos Budrienės sūnaus 
straipsnis antrašte ”The 
Politics of Deoxvribonucleir 
Acid”. Kai pasitaiko matyti 
taip daug sudarkytų lietu
viškų pavardžių ir net var

du, tai šitas buvo tikrai ma
loni staigmena, o taip pat 
pavyzdys kitiems.

PARĖMĖ DIRVĄ 
AUKOMIS

Atnaujindami prenume
ratą, Dirvai paremti pridė
jo stambesnes aukas šie as
menys, linkėdami laikraš
čiui stiprėti.

20 dol. — T. Tallat-Kelp- 
ša.

10 dol. — J. Balbatas.
7 dol. K. Dabulevičius, A. 

šeštokas, E. Lembergas, J. 
Stašaitis, B. Gediminas, J. 
Taruška, J. Juška, A. Lau
raitis, A. Tarvydas, A. 
Praškevičius, J. Palšis, X. 
Y.

5 dol. — V. Karosas, T. 
Venckūnas.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

LOS ANGELES
ALT S-GOS LOS 

ANGELES SKYRIAUS 
NAUJOJI VALDYBA
Naujai išrinktoji Los An

geles skyriaus valdyba savo 
pirmame posėdyje birželio 
9 d. pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: Feliksas Masai- 
tis — pirm., Jonas Petronis
— vicepirm., Inga Tumienė
— sekr., Ramūnas Bužėnas
— ižd. ir valdybos narys — 
Jonas Steikūnas.

Ta pačia proga valdybos 
posėdyje aptarta skyriaus 
veikla. Tarpe kitų skyriaus 
užsibrėžtų darbų, nutarta 
dar šiais metais, galimai 
greičiau suruošti ALT S-gos 
naujosios valdybos prista
tymą Los Angeles lietuvių 
visuomenei, lietuviškame 
darbe nusipelnusių asmenų 
viešus pagerbimus — aka
demijas, rengti vakarones 
kultūriniai aktualiais kolo
nijos gyvenime klausimais, 
kartu su Lietuvių Tauti
niais namais suruošti Nau
jų Metų sutikimą.

BOSTON

TRAGIŠKŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Prasidėjo birželio 11 d. 

pamaldomis šv. Petro lietu
vių parapijos šventovėje už 
mirusius Sibiro kankinius, 
kurias atnašavo Providence 
kolegijos prof. kun. dr. A. 
Jurgelaitis. Lietuvių orga
nizacijos dalyvavo su savo 
vėliavomis.

Bendras minėjimas įvyko 
8 vai. vakare parapijos sa
lėje. Jį trumpa kalba pradė
jo LB apyl. pirm. A. Mat- 
joška, pakviesdamas susi
kaupimo miliute pagerbti 
bolševikų išžudytus ir mi
rusius tremtinius, patrioti
nę paskaitą apie Lietuvos 
kančias rusų okupacijose 
skaitė prof. dr. A. Jurge
laitis. Parašus rezoliucijai 
prezidentui ir kongreso na
riams rinko dr. Kaladė. Me
ninę minėjimo programą at
liko Lietuvos operos solis
tas Stasys Liepas, akompa- 
Kačinskui. Apie tragiškus

Detroito lietuviai
DETROITO LIETUVIŲ 

NAMŲ DRAUGIJA TURI 
NAUJA VALDYBĄ

Birželio 19 d. įvykusi 
Lietuvių Namų Draugijos 
susirinkimą pradėjo vice
pirmininkas Antanas Norus 
ir jam pravesti pakvietė: 
Stasį šimoliūną pirmininku 
ir Antaną Vaitėną sekreto
riumi. Praeito susirinkimo 
protokolą perskaitė Saulius 
Šimoliūnas. Valdybos vice
pirmininkas Antanas No
rus savo žodyje trumpai 
nušvietė Lietuvių Namų 
padėtį, o apie finansus kal
bėjo Algis Bražėnas ir Pet
ras Bliūdžius.

Nominacijos komisijos 
nario Jono Atkočaičio pri
statyta naujoji valdyba po 
pravestų diskusijų buvo iš
rinkta ir pasiskirstė parei
gomis sekančiai: Edvardas 
Milkauskas — pirmininkas, 
Juozas Kinčius — vicepir
mininkas, Pranas Bronskis
— sekretorius, Algis Bra
žėnas — finansų sekreto
rius, Justas Pusdešris — iž
dininkas, Klemensas Urb- 
šaitis ir Antanas Vaitėkus
— namų administratoriai, 
Vytautas Končiųnas — ūk
vedys ir Viktoras Perminąs
— narys ypatingiems rei
kalams.

Į revizijos komisiją iš
rinkti: Juozas Leščinskas, 
Antanas Norus ir Petras 
Bliūdžius nariais ir Jonas 
Atkočaitis ir Leonas Kalvė
nas kandidatais.

BALFO IŠVYKA
Detroito Balfo 76 sky

rius liepos 10 d. ruošia iš
vyką Onos ir česio šadei- 
kų sodyboje, 28975 Welling- 
ton Rd., Farmington, tarp 
12-tos ir 13-tos mylios į 
rytus nuo Middle Beit Rd.

nuojant komp. Jeronimui 
birželio išvežimus plačią, 
dokumentuotina programą 
per du sekmadienius perda
vė „Laisvės Varpas”, veda
mas Petro Viščino.

ŠIMĖNŲ AUKSINIS 
JUBILIEJUS

Birželio 18 d. Bostono 
Center for Adult Education 
patalpose Šimėnų dukterys 
Ina, Vida ir Renata su savo 
šeimomis surengė savo tė
veliams buvusiam Lietuvos 
kariuomenės majorui Ka
ziui Šimėnui jo vedybinio 
gyvenimo 50 metų Auksinį 
Jubiliejų, į kurį atsilankė 
80 Alysos ir Kazio Šimėnų 
giminių, bičiulių ir pažįsta
mų. Sukaktuvininkas, uo
lus lietuviškų organizacijų 
veikėjas, susilaukė gražių 
sveikinimų. Po vaišių ir 
sveikinimų dukros parodė 
svečiams Šimėnų šeimos nu
eitą kelią skaidrių pynėje. 
Parengimui sklandžiai va
dovavo inž. Manomaitis.

J. V. Sūduvas

ANTANAS GRINIUS

• Virginija Daugvydaitė- 
Dean, iš E. Lansing, Mich., 
paskirta Michigano valsti
jos leidimų ir reguliavimo 
d e p a r t amento prekybos 
skyriaus direktore. Ji yra 
gimusi Vokietijoje. Ameri
koje baigė teisės mokslus 
ir turi advokatės diplomą.

Išvykoje žada dalyvauti ir 
Centro valdybos pirmininkė 
Marija Rudienė. Visi kvie
čiami dalyvauti ir savo at
silankymu palaikyti Balfo 
veiklą. Pradžia 12 vai.

ŽAVUS ARIJŲ IR DAINŲ 
REČITALIS

Sol. Danutės Petronienės 
arijų ir lietuvių liaudies 
dainų rečitalis įvyko birže
lio 17 d. šv. Kristupo salėje, 
Detroite.

Solistė Danutė atliko 10 
operų ir lietuvių liaudies 
dainų.

Svečiai labai šiltai pri
ėmė Danutę Petronienę, ku
ri jau ne pirmą kartą De
troito lietuvių visuomenei 
atlieka viena ar su kankli
ninkėmis programas.

Graži ir begalo jautri 
staigmena buvo pasirody
mas Astos Šepetytės fleita, 
akompanuojant Aidai Pe
tersonai tei.

Stasio Butkaus šaulių 
kuopos vadovybė pasiruošu
si suruošti didingą koncer
tą.

Rečitalis paliko labai ža
vų įspūdį. Visus svečius 
vaišino šaulės punču ir py
ragaičiais. Į rečitalį atsilan
kė ir Algirdas Bražinskas, 
kuris su daugeliu turėjo 
progos pasikalbėti.

Young man for general factory work. 
Please apply Mercury Polishing & 
Plating, 1 I Humbert Street, off 
Wooriasquatucket Avė., North Pro
vidence, R. I. 401-231-5590. (23-27)

IMMEDIATE OPENINGS FOR:
1ST CLASS SKILLED

MACHINE OPERATORS
Be įfble to sėt >up work from b lite 
prints and clos’ę’-'tolerance, with eZ 
perience on numerically conlrolled 
vertical turret lathes. 2nd & . 3rd 
shifts. Call or write P. OSBORN,

GRAY TOOL CO.
7135 Ardmore

Houston, Texas
713-747-1240

An Equal Opportunity Employer 
(17-26)
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