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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

R. KUDUKIS 
AUKŠTOSE 

PAREIGOSE
Kovo 14 d. prezidentas 

Nixonas spaudos konferen
cijoje pranešė, kad jis pa
skyrė Clevelando miesto 
įmonių direktorių R. Kudu- 
kj j valstybinę vandens ter
šimo kontrolės komisiją. 
Pusvalandį prieš spaudos 
konferenciją Baltieji Rū
mai telefonu asmeniškai 
pranešė R. Kudukiui apie 
prezidento nutarimą. Į ko
misiją paskirti dar keturi 
asmenys — New Yorko val
stijos gubernatorius Nelson 
Rockeffeleris, E. I. duPont 
bendrovės I-sis viceprezi
dentas Dr. Edwin Gee, Ka
lifornijos valstybės van
dens išteklių departamento 
dir. Wm, Ginelli ir Arkan- 
sas valstijos ekologijos ta
rybos pirmininkas Carl 
Wright.

Inž. Raimundas Kudukis, Cle
velando miesto viešųjų įmonių di
rektorius, šiomis dienomis pre
zidento Nixono aktu paskirtas Į 
JAV valstybinę vandens teršimo 
kontrolės komisiją.

V. Bacevičiaus nuotrauka

R. Kudukis pareiškė, kad 
k-jos pirmininku greičiau
siai būsiąs gub. Rockeffele
ris. Prezidentas Nixonas 
komisijai paskyrė penkio
lika milijonų dolerių, kurie 
bus panaudoti įvairiems ty
rinėjimams, kad nustatyti, 
ar federalinės valdžios pa
skelbti įstatymai bus pa
veikūs sulaikyti tolimesnį 
vandens teršimą ir kokį 
efektą jie turės krašto eko
nominei, ypatingai pramo
nės, plėtotei.

Inž. R. Kudukis 1971 me
tų pabaigoje mero Ralph 
Perk buvo paskirtas miesto 
įmonių departamento di
rektorium (Utilities De- 
partment). šiai įstaigai pri
klauso miesto ir 70 prie
miesčių vandentekio siste
ma, kanalizacijos sistema, 
elektros jėgainų, inžineri
jos ir biudžeto skyriai. Dir
ba iš viso 2000 tarnautojų, 
inžinierių ir įvairių sričių 
specialistų. Departamento 
metinis biudžetas — 62 mi
lijonai dolerių. Miesto įmo
nių naujoms statyboms ir 
taisymui išleidžiama kas
met dar 100 milijonų dol.

Miesto įmonių departa
mentas yra įsikūręs elegan
tiškame naujame pastate,

Chjcagos neolituanų suruoštame Vasario Šešioliktosios minėjime (aprašymas tilpo Dirvoje Nr. 18), 
Korp! pirmininkas A. Mockaitis {teikia Vytį korporacijos tautinių šokių grupės vadovei Nijolei Pupienei. 

A. Plaušinaičio nuotrauka

ŽYDŲ ĮTAKA
W Cr

Drumsčia JAV - Sovietų Sąjungos santykius

Politikoje viskas įma
noma. Kad tai tiesa, vaiz
džiai įrodo paskutiniųjų 
dienų įvykiai. Dar nese
niai buvo prileidžiama, 
kad Amerikos žydai yra 
geriausi sovietų draugai 
ir bendravimo su jais 
šalininkai. Kiekvienu at
veju, daugumos sovietų 
šnipų ir agentų JAV-bė- 
se pavardės skambėjo 
žydiškai. Izraelio įstei
gimas tokią būklę dras
tiškai pakeitė. Sovietai 
negalėjo praleisti progos 
įkūnyti carų svajonę ir 
pastatyti tvirčiau koją Vi
duržemio jūros baseine. 
Jie stojo arabų pusėn.

kuris mokesčių mokėto
jams kainavo 5l/-> milijono 
dolerių. Vienas gražiausių 
visame mieste. Jo ketvirta
me aukšte yra erdvus di
rektoriaus kabinetas, kurio 
sienas puošia Čiurlionio pa
veikslų reprodukcijos. Iš 
tikrųjų, čia yra miesto ir 
dalinai net apskrities įmo
nių ir ūkio centras. Kiek
vieną dieną dir. R. Kudukio 
laukia eilė interesantų, lai
kraštininkai, radijas ir te
levizija. Jis visus priima. 
Jo atsakymai dalykiški, lie
čia problemų pačią esmę. 
Pakalbintas lietuviškais rei 
kalais, R. Kudukis atsako 
trumpai, realistiškai:

"Siekiant tų tikslų, ku
rie mums lietuviams rūpi, 
ypatingai Lietuvos klausi
mu, ką nors realaus galima 
bus pasiekti tik tada, kai 
turėsime savo žmonių poli
tinės struktūros viršūnėse. 
Todėl čia gimę ir baigę 
mokslus, turėtų rimtai žiū
rėti į politinę profesiją. Tai 
didelė jėga."

Mes, čia Clevelande gy
veną, direktoriaus R. Ku
dukio jėgą tikrai jaučiame. 
Linkime jam geros sėkmės 
ir Washingtone valstybinės 
komisijos darbuose, kurie 
bus tik antriniai prie jo tie
sioginių pareigų Clevelando 
miesto administracijoje.

(jst)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Dar daugiau Amerikos 
žydų — sovietų santykiai 
pašlijo, kai sovietai pra
dėjo varžyti Sovietijos 
žydų emigraciją į Izra
elį, reikalaudami atsily
ginti už išeitą mokslą. 
Norėdami priversti 
Maskvą atsisakyti nuo to 
reikalavimo, kuris daž
nai pasiekia keliolikos 
tūkstančio dolerių kainą 
už vieno emigranto gal
vą, Amerikos žydai pra. 
dėjo spausti senatorius 
pasipriešinti prekybinių 
santykių su sovietais plė
timui. Sovietai norėtų 
gauti vadinamą "didžiau
sio palankumo" statusą, 
kuris reiškia, kad jie ga
lės naudotis visomis leng
vatomis, kurias tik gauna 
kiti JAV prekybos partne - 
riai.

Tokį statusą gali duo
ti tik kongresas. Bet čia, 
senate, šen. Jacksonas 
įnešė pasiūlymą tą sta
tusą sovietams duoti tik 
tuo atveju, jei jie leis 
laisvą žydų emigraciją į 
Izraelį. Už tąpasiūlymą 
pasisakė milžiniška sena
torių dauguma — visas 
70! Sovietai tokią sąly
gą, žinoma, atmeta, aiš
kindami, kad toks reika
lavimas yra neteisėtas 
kišimasis į jų vidaus rei
kalus. Jie net pasiuntė į 
JAV misiją, kuri aiškin
dama geras prekybos san
tykių su sovietais naudą, 
nevengė įspėti Amerikos 
žydus, kad jų reikalavi
mai drumsčia gerus JAV 
- Sovietijos santykius ir 
prisideda prie anti-se- 
mitizmo ugdymo abejose 
pusėse.

Tokie įspėjimai vietos 
žydų tarpe buvo sutikti 
kaip neleistinas įsikiši
mas į ... JAV vidaus rei
kalus. Šen. Abraham Ri 
bicoff (D. Conn.) net rei
kalavo, kad už tokias kal 
bas iš Amerikos būtų at
šauktas čia viešįs Krem
liaus "Washingtonolo- 
gistas" (Amerikos rei

kalų žinovas) Georgi Ar~ 
batov.

Atrodo, kad būklė taip 
susipainiojo, kad prezi
dentas Nixonas net turė
jo savo Europoje viešin
tį Iždo Sekretorių Geor
ge P. Shultz pasiųsti ke
liom dienom į Kremlių. 
Po trijų valandų pokal
bio su Brežnevu, Shultz - 
as buvo paklaustas ar 
sovietai parodė norą su 
mažinti 'išauklėjimo'mo- 
kestį emigrantams. Shult- 
zas atkirto, kad tai klau
simas, kuris turi būti pa
statytas tik sovietams.

Oficialus Washingto- 
no nusistatymas, aišku, 
yra toks, kad emigraci
jos sąlygos yra sovietų 
vidaus reikalas, į kurį 
JAV negali formaliai kiš
tis. Nefocialiai apie tai 
kalbėti galima ir atrodo 
kad sovietai tam neprieš - 
tarauja. Neatrodo ta
čiau, kad Nixonoadminis
tracija čia norėtų sovie
tus labai spausti. Visų 
pirma nuolaidų negali 
gauti dykai, už jas rei
kia padaryti tam tikras 
nuolaidas ir iš savo pu
sės. Žydų emigracija iš 
Sovietijos į Izraelį nėra 
JAV interesas. Tuo tar
pu maisto eksportu į 
Sovietiją, padidėjusiai 
Europos Bendrajai Rin 
kai apsistatant padidin
tais muitais, Amerika 
yra tiesiogiai suintere
suota. Todėl galų gale 
senatoriai, įrodę savo pa 
lankumą žydų rinkikų 
jausmams, gali nesiprie 
šinti tam "didžiausio pa 
lankumo" statuso suteiki
mui Sovietų Sąjungai.Ly
giai taip pat kaip jie pri
ima visokias rezoliuci
jas, kurios, iš anksto 
aišku, palieka tik pamal- 
džio pageidavimu,' ir tai 
pareikštu ne visai gar
siai.

Kaip ten būtų, žydų su
keltas triukšmas prisidė
jo prie tikrosios būklės 
Sovietų Sąjungoje nušvie 
timo šiais laikais, kai 
visi kiti apie tai kalbėt- 
ti vengia.

KAS IŠGELBĖJO PRANCŪZIJĄ
Su didžiausiu susidomėjimu 

pasaulio spauda, radijas ir te
levizija laukė Prancūzijos par
lamento rinkimą rezultatą. Daug 
kas pranašavo, kad šį kartą rin
kimus laimės liaudies frontas, 
kurį sudarė socialistai ir komu
nistai. Tenka džiaugtis, kad šie 
pranašavimai neišsipildė. Pasi
rodo, jog pranašai ir demosko- 
pai dažnai klysta. Šiandien jau 
aišku, kad rinkimus laimėjo 
prez. G. Pompidou "majoritė", 
triją partiją santarvė, kuri bend. 
rai vadinama degaulistais. Tie
sa, dabar tiksliau būtą juos va
dinti pompidouistais. Tai Pran
cūzijos vidurio srovė, kuri ly
gintina su Anglijos konservato- 
rią partija. Kol kas apytiksliais 
daviniais yra skelbiama, kad ji 
laimėjo apie 290 atstovą iš 490. 
Socialistai ir komunistai prave
dė apie 170 atstovą, o reformi- 
ninkai apie 30 atstovą.

Prez. G. Pompidou laimėjimui 
daug pagelbėjo parlamento rin
kimą įstatymas. Prancūzijos par
lamentas renkamas skirtingai 
nuo kitą demokratinią parlamen
tą. Čia vykdomi dveji rinkimai. 
Per pirmuosius rinkimus išren
kami tie kandidatai, kurie rinki
mą apygardose gauna abosliuti- 
nę balsą daugumą. Kadangi ši 
dauguma nelengva surinkti (ją, 
paprastai, gauna tik labai žino
mi ir populiarūs politikai), tai 
už savaitės per antruosius rin
kimus laimi tie kandidatai, ku
rie surenka paprastą balsą dau
gumą. Per pirmuosius rinki
mus šį kartą buvo išrinkta tik 58 
atstovai, 332 atstovai teko rinkti 
per antruosius rinkimus. Taigi, 
galutini laimėjimą nulemia ant
rieji rinkimai.

Per pirmuosius rinkimus pa
aiškėjo balsą pasiskirstymas. 
Pagal oficialius skelbimus buvo 
pranešta, kad liaudies frontas 
gavo 46,2% balsą, pompidouis- 
tai 38,5% ir reformininkai — 
12,4%. Liaudies fronto partijos 
gavo: socialistai — 18,9%, Vie
ningoji Socialistą partija --3,3% 
ir kitos socialistinės grupės — 
2,8%, komunistai 21,2%. Taigi, 
po pirmąją rinkimą atrodė, kad 
liaudies frontas laimės rinki
mus.

Akivaizdoje šią rezultatą, 
prez. G. Pompidou griebėsi ypa
tingos taktikos. Jis kreipėsi per 
televiziją į rinkikus, {spėda
mas, jog liaudies fronto laimė
jimas reiškia komunistinės dik
tatūros {vedimą Prancūijoje. 
Kartu bus sužlugdytos demokra
tinės institucijos, atimtos pilie
čiams visokios laisvės,panaikin
tą demokratija. Panašą įspėji
mą Prezidentas jau buvo pa
daręs prieš pirmuosius rinki
mus. Be abejo, šie Prezidento 
{spėjimai labai nepatiko komu
nistą vadams. Tačiau jie prisi
dėjo prie rinkimą laimėjimo.

Trečias didelis faktorius rin
kimams laimėti buvo reformi- 
ninką vado JeanLecanuet protin
gą taktika -- pagelbėti prez. G, 
Pompidou prieš liaudies frontą. 
Jis paskelbė, kad per antruosius 
rinkimus eis iš vien su pompi
douistais. Tai reiškia, kad tose 
rinkimą apygardose, kur pom- 
pidouistams stigtą balsą laimėti 
prieš komunistą ar socialistą, 
reformininką kandidatas atsisa
kys ir reformininką balsuotojai 
bus paraginti balsuoti už "ma
joritė" kandidatą. Nėra dar aiš
ku, kiek Lecanuet padėjo išrink
ti prez. Pompidou atstovą, bet 
yra aišku, kad ši taktika išgel
bėjo "majoritė" pralaimėjimą. 
Vokiečią spauda J. Lecanuet pa
vadino Jeanne d’Arc. Gal tai ir 
hiperbolė, tačiau iš dalies ir tik
ra tiesa.

Prez. G. Pompidou ir j{ palai
kančią partiją laimėjimas dar 
nekelia Europoje didelio entu
ziazmo. Pirmiausia, prez. G. 
Pompidou politinės pozicijos žy
miai susilpnės. Nors jis rem
sis parlamente dauguma, bet 
toji dauguma nėra vienalytė. 
Nepriklausomąją Respublikoną 
partija, kuri remia prez. G. 
Pompidou politiką, yra pasida
riusi didžiausia laimėtoja. Jos 
vadas finansą ministeris Va- 
lery Giscard D.’ Estaing yra vie
nas iš aktyviausią, gabiausią 

šią dieną Prancūzijos politiką. 
Jis yra dar jaunas, 47 m. ir 
energingas, dinamiškas politi
kas. Jo ambicijos siekia Pran
cūzijos prezidento posto. Gali
mas dalykas, kad jis jau dabar 
ar kiek vėliau iškils į ministe- 
rius pirmininkus. Taigi, prez. 
G. Pompidou bus priverstas la
biau skaitytis su respublikonais 
ir G. D’Estaing. Taip pat ir re
formininkai vaidins didesnį vaid
menį ne tik parlamente, bet, ga
limas dalykas, ir vyriausybėje. 
Dar nėra žinoma, ar jie suda
rys parlamente frakciją (šiuo 
atveju reikia partijai parlamen
te turėti 30 mandatą), bet vis- 
tiek reformininkai turės mo
ralinio pagrindo skelbti, kad ją 
dėka prez. Pompidou laimėjo 
rinkimus. Taigi, prez. G. Pom
pidou bus pavojinga atmesti Le
canuet bendradarbiavimą. O Le
canuet tempia paskui save dar 
kairiąją reformininką vadą J. 
J. Servan-Schreiber. Tuo būdu 
prez. G. Pompidou teks derinti 
bent 5 politinią grupią intere
sus. Be abejo, kad būsimoji 
Prancūzijos politika gerokai 
pasikeis. Labiau gal bus susi
rūpinta Europos apsaugojimu 
nuo komunizmo ir santykią geri
nimu su JAV. Galimas dalykas, 
kad, G. D’Estaing pirmame eta
pe bus užsienią reikalą ministe - 
riu.

Komunizmo pavojus Prancūzi
jai nėra praėjęs, o yra pasiekęs 
tokj laipsnį, jog gali toliau stip
rėti. Komunistai pralaimėjimo 
atveju iš anksto grasino demons, 
tracijomis, streikais, sabotažu. 
Bet svarbiausia, jie dabar orga- 
nizuosis prezidento rinkimams, 
kurie įvyks 1976 m. ir parlamen
to rinkimams, kurie bus 1978 m. 
Juk liaudies frontui tetrūksta 4- 
5% balsą. Taigi, prez. G. Pom
pidou ir jo šalininkams teks ne 
tik budėti V respublikos sargy
boje, bet ir išsijuosus smarkiai 
veikti, kad sumažintą liaudies 
fronto įtaką Prancūzijos visuo
menėje.

LIET. SKAUTŲ 
SĄJUNGOS RINKIMŲ 

REZULTATAI
Liet, skautų sąjungos va

dovaujančių organų kores- 
pondenciniai rinkimai pasi
baigė. Rezultatai paskelbti 
LSS suvažiavimo biuleteny
je Nr. 3.

LSB Vyriausiuoju skau
tininku perrinktas P. Molis, 
pavad, č. Kiliulis, garbės 
gynėju — V. Jokūbaitis. 
Seserijos vyr. skautininke
— L. Miliukienė, pavaduo
toja I. Kerelienė, garbės gy
nėja Aid. čekienė. Akade
minio skautų sąjūdžio va- 
dijos pirm, išrinkta. Stefa 
Gedgaudienė, pavad. Jurgis 
šenbergas, garbės gynėju 
Edm.. Korzonas.

Į LSS tarybą išrinkti: 
Bendruoju sąrašu — M. Jo
nikienė, Fl. Kurgonienė, A. 
Namikienė, O. Saulaitienė, 
A. Saulaitis, VI. Vijeikis; 
ASS sąrašu — B. Kviklys, 
L. Grinius, D. Korzonienė, 
R. Molienė; LSB sąrašu: K. 
Cijūnėlis, A. Glodas, M. Ma- 
nomaitis, J. Toliušis: Sese
rijos sąrašu — R. česnavi- 
čienė, L. Kiliulienė, I. Nę- 
nortienė, M. Vasiliauskienė.

į LSS Garbės teismą: č. 
Senkevičius, Al. Plateris, 
Vyt. Namikas. LSS Kontro
lės komisijon išrinkti: R. 
Jakubauskas, J. Stašaitis ir 
V. Tallat-Kelpša.

Rajonų vadais išrinkti: 
Anglijos — J. Alkis, JAV 
Atlanto r. — Br. Aleksan
dravičius, Kanados — K. 
Batūra, JAV Ram. vande
nyno — V. Vidugiris, JAV
— Vidurio — Pr. Nedas, 
Vokietijos — A. Veršelis.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Jubiliejinės skautų sto
vyklos metu Sydnėjuje, 
"Geležinio Vilko" skau
tų vyčių būrelio Sydnė
juje vadas studentas Ri
čardas Bukevičius, skai
tė paskaitą ir iškėlė ori 
ginalias mintis skauti
jos atžvilgiu, ką daugu
moje panašiai galvoja ir 
kiti čia subrendę jauni 
skautai. Iš jų: senosios 
skautijos militarizmo 
dvasia turi būti labai su
mažinta ir kariška tvar
ka turėtų būti visai išim
ta, kai pati disciplina tu
rėtų išplaukti iš vidaus, 
t.y. dvasinio išsiauklėji
mo ir atsakomybės supra 
timo. Jo nuomone, pa
žvelgus į šių dienų jauni
mą galima aiškiai ma
tyti, kad ilgi plaukai, 
barzdos ir kt. yra jaunų 
žmonių protestas prieš 
militarizmą. Jaunimas 
yra nusivylęs visa.pasau
lio politika, karais, eko
nominėmis varžyboms ir 
visais pasaulyje esa
mais negerumais, norė
dami naują pasaulįsukur- 
ti meilės ir gerbūvio 
ženkle. Naujas skautų 
tikslas turėtų būti "Gel
bėti savo planetą - že
mę nuo erdvės užterši
mo ir kaip daugiau iš
saugoti savo augmeniją. 
Stovyklos programų su
darymuose turėtų daly
vauti patys skautai, pa
sisakant savo norus, o 
ne tik vykdyti tai kas 
jiems paskiriama. Nors 
skautų organizacija čia 
ir yra pati populiariau
sia ir lietuviškiausia, ta
čiau jaunuolius į čia pri
traukia daugiau ne skau- 
tiškumo principai, bet lie 
tuviškų papročių patrauk
lumas, nes, palyginus su 
svetimtaučiais, mūsų vi
si parengimai yra daug 
įdomesni ir geresni, to
dėl ir lietuviškas cha
rakteris, bei lietuviška 
dvasia yra pagrindas 
skautybės išsilaikymui. 
Atrodo, kad ateityje 
reiks priimti į stovyk
las ir visai lietuviškai 
nekalbančius lietuvių šei
mų skautus, nes, jo nuo
mone, lietuviška dvasia 
yra daug svarbiau, negu 
vien tik lietuviška kal
ba. Skautiškoje veiklo
je labai svarbūs ir rei
kalingi yra skautai vy
čiai, nors labai dažnai 
vadovybė į skautus vy
čius ir vyr. skautes žiū
ri dėl jų padaromų pokš 
tų, kreivomis akimis. 
Jeigu vyrai yra vadina
mi vyčiais, tai šio jauno 
skauto nuomone ir siūly
mu, vyr. skautės turėtų 
turėti ir vardą ir jis siū
lo joms vaidilučių pa
vadinimą. Jeigu šiandien 
visur yra trūkumas jau
nų vadų, tai to kaltė yra 
tik tėvai, kurie savo vai
kų neįstengė išauklėti lie- 
tuviškoje dvasioje ir juos 
visu jaunystės kritiškuo
ju amžiumi, išvesti iki 
pabaigos, įkvepiant ir lie
tuviškos dvasios.

Jaunojo studento ir 
skautų vyčių vado pasi
sakymai yra gana tiesūs 
ir iškeliantieji naujų jau 
nimo idėjų, kurios gal su 
laiku ir turės būti įgyven
dintos, nors dabar daug 
kas dar yra per nauja vi
same skautiškame mūsų 
gyvenime.

***
Prieš kelias savaites į 

užsienius išplaukė Aus-

tralijoje žinomas visuo
menininkas dr. Vytautas 
Doniela, kuris jau eilę 
metų dirba vyresniuoju 
dėstytoju Newcastle uni
versitete ir taip pat yra 
šio miesto LB Apylinkės 
pirmininkas ir Diskusijų 
Klubo narys. Kelionėje 
Vytautas bus vienus me
tus tuo pačiu laiku gilin
damasis savo profesijoje 
(filosofijoje) Europoje, 
Anglijoje ir Amerikoje, 
kur taip pat dalyvaus ir 
kaip Australijos atsto
vas, Pasaulio Lietuvių 
Seime. Ši kelionė Vytau
tui jau yra, berods, ket
virtoji, nes universite-
tas kas keli metai jį siun
čia po pasaulį pasigilint 
savo specialybėje įsigy
jant ir naujų mokslo laips - 
nių. ***

Su prasidėjusiais nau
jaisiais mokslo metais, 
Sydnėjaus Studentų Sąjun 
ga, kurios pirmininkė 
yra Violeta Bitinaitė pa
sakė, kad dar neturint 
naujų studentų sąrašų, 
Sydnėjaus praeitų metų 
sąrašuose buvo virš 50 
studentų, kai visoje Aus 
tralijoje lietuvių studen
tų buvo apie 200. Iki šiol 
aukštuosius mokslus Aus
tralijoje yra baigę apie 
300 lietuvių, kurių, dau
gumas yra įsijungę į lie
tuvišką veiklą ir akademi
nį lietuvišką gyvenimą. 
Ypatingai smagu kai yra 
sukuriamos ir lietuviš
kos akademinės šeimos, 
iš kurių paskutinieji bu
vo Jonas Biretas, žymus 
skautų veikėjas Sydnėju
je, studijuojąs ekonomi
ją ir Teresė Kazlauskai
tė, gera kovietė krepši
ninkė, mokytoja.***

Eucharistinio Kongre 
so metu Adelaidės teat
ras "Vaidila" Melbour
ne pastatė V. Baltučio 
"Šuolis į laisvę". Prieš 
kiek laiko šio veikalo 
premjera buvo suvaidin
ta Adelaidėje, dalyvau
jant estų, latvių ir uk
rainiečių atstovams, ku
rie buvo ypatingai suža. 
vėti šiuo veikalu ir es
tai tikisi padaryti ver
timą ir pastatyti savo

7-ELEVEN
CONVENIENCE FOOD STORES

Is Accepting Franchise Application for Delavvare 
County & Pottsown, Penna.

7-Eleven is one of the oldest, largest, and mosi successful com- 
panies of its kind. By having thousands of satisfied customers and 
hundreds of successful and happy owners.

7-Eleven has maintained its leadership and grown to over 4,000 
stores. coast to coast.

A 7-ELEVEN FRANCHISE
Requiring a low cost investrnent is uniqualy suited to a husband 

and wife or a family operation. Includes financing, accounting, ad- 
vertising and merchandising and training program.

STORES AVAILABLE NOW!
For inforniation aboul becoming a 7-Eleven franchise owner, wrile 

for free brochure or call: Mr. CL1FF SM1TH ■

7-ELEVEN FOOD STORES
DISTRICT OFFICE 

2407 ĘHILADELPH1A PIKE 
CLAYMONT, DELAWARE 19703 

Kl 4-9810

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Stasio Motttzo medžio drožinys "Baltaragio Pinčiukas ir Perkūnas".

VASARIO 16 MINĖJIMAS SENELIU PRIEGLAUDOJE

Vasario 16 minėjimas 
senelių prieglaudoje, 
Vechtoje, Vokietijoje, 
įvyko vasario 10 d. Mi
nėjimo iniciatorius - or
ganizatorius Stasys Mo
tuzas, kuriam nuošir

Stasys Motūzas ir Tėv. dr. Konstantinas Gulbinas suruoštame 
Vasario 16 minėjime.

džiai talkino kun. Petras 
Girčius, Tėvas dr. Kons
tantinas Gulbinas ir 
prieglaudos viršininkė 
seselė Cristeta. Minėji
mas buvo suruoštas su
pažindinimui vokiečių vi
suomenės su Lietuvos 
okupacija. Kun. P. Gir- 

teatre. Veikalo turinys 
yra Simo Kudirkos mė
ginimas pasiekti laisvę 
amerikiečių laive. Vei
kalo geras pastatymas ne 
vienam jautresniam žiū
rovui suvilgė ašaromis 
akis.

čius, atidarydamas mi
nėjimą, priminė sunkią 
okupaciją; kaip daug ma
žesnių tautų be kovų ga
vo nepriklausomybę, o 
Lietuva po tiek daugelio 
metų tebėra rusiškojo 

okupanto pavergta ir nei 
Jungtinės Tautos nei va
karų valstybės nekelia 
balso dėl Lietuvos nepri
klausomybės teisių atsta. 
tymo.

Tėvas dr. Konstanti
nas Gulbinas savo pas
kaitoje vaizdžiai nupie
šė Lietuvos okupaciją, 
religijos persekiojimą, 
kunigų teismus, trėmi

S. Motūzo medžio drožinys "Prie šventosios ugnies".

mus, kalinimus. Taip pat 
priminė Romo Kalantos, 
Stonio ir kt. paaukoju
sius savo gyvybes.

Kun. P. Girčiui padė
kojus atsilankiusiems į 
minėjimą, sugiedotas 
Lietuvos Himnas ir iš 
plokštelės Malda už Tė
vynę.

Minėjimo proga Stąsio 
Motūzo suruoštoje pa
do je buvo išstatyti 55 nau
ji drožiniai, prie jų buvo 
kortelės su vokiečių kal
ba paaiškinimais. Susi
domėjimas buvo nema
žas. Carito direktorius 
Hans Watermann atkrei
pęs dėmesį į lėkštėje iš
skaptuotą Vytį su iš- 
piaustyti įrašu: "Lietu
viais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt" 
pasakė "garbinga ta tau
ta kuri išlaiko savo gim
tąją kalbą".

Ta proga buvo pami
nėta St. Motuzo 75 m. 
gimtadienis. Apie 20 
aukštųjų svečių buvo pa
prašyti vaišėms, kurias 
paruošė seselė viršinin
kė Cristeta. Sukaktuvinin
kas sveikindamas VLIKą 
pasiuntė Tautos Fondui 
55 dolerių auką.

Vokiečių dienraščiai 
prieš minėjimą ir po mi
nėjimo įsidėjo įvairias 
nuotraukas.

INSTALLATION 
SUPERINTENDENT

WTTH A LEADER 
SINCE 1911

Complete responsibility for 
installation of materials 
handling systems. The suc
cessful candidate will have 
turnkey experience with elec
trical, mechanical, and hyd- 
raulic components. Assign- 
ments invole extensive tra
vel. If you are considered on 
aggressive selfstarter and 
would likę to know more 
about this challenging op
portunity, mail resume in 
confidence.

Director of Personnel

ALVEY INC.
9301 Olive Blvd. 

St. Louis, Mo. 63132 

An Eąual Opportunity 
Employer

MAINTENANCE 
MECHANIC 

CLASS A
We are seeking an individual 
with a minimum of 5 years ex- 
perience in general plant-main
tenance. Mušt be adept at pipe 
fitting, electrical, brick laying, 
vvelding, carpentry, and mechan
ical problems. High hourly rate. 
Liberal employee benefits. Call 

personnel department 
(216) 451-4800.

THE MARQUETTE 
METAL PRODUCTS CO.
An Equal Opportunity Employer 

(22-24)

TYPISTS
Immediate openings in accounting 
department. Some positions involvc 
typing letters and forms. Other pobs 
require typing ability to ūse different 
machines.
Liberal benefits. Including 3 weeks 
vacation, cafeteria, and free parking. 

R1CHMAN BROS. 
1600 E. 55 St.

Cleveland, Ohio 
216-431-0200, Ext. 251 

(22-24)

WANTED 
JOURNEYMAN 

ENGINE LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from » 
blue prints and close tolerance.
Good fringe benėfits and working 
conditions.

LELAND DETROIT 
MANUFACTURING CO.

5925 MARTIN 
DETROIT, MICH. 

313-896-7910 
(22-28)

FOOD PLANT FOREMAN 
We are a small food plant in Lowell. 
Mich. We are growing repidly and 
need a man to take charge of 2nd 
shift. This will consist of produetion, 
sanitation, shipping, and various 
other duties. We are looking for a 
man with food plant background to 
grow with us. Full company benefits. 

APPLY .
HALMARK FOODS INC.

P. O. BOX 130 
LOVVELL, MICH. 4933 1 

616-897-9288
(22-26)

WANTED JOURNEYMEN 
TOOL MAKERS 

or EQUIVALENT. Mušt be 
able to work all shifts. Full 
time employment, excellent 
benefits & working conditions. 

APPLY IN PERSON
CHAMPION SPARK 

PLUG CO. 
20000 Corner Avė. 

Detroit, Mich.
An Equal Opportunity Emplover 

(22-241

WANTED IST CLASS 
SKILLED 

ALL AROUND MACHINE HANDS 
and

WELD1NG & BRAZ1NG HANDS
Steady work, overtime & fringe 

benefits.
WALCO ENTERPRISE INC. 

13159 Stephens 
WARREN, MICH. 

313-754-5810
(18-24)

WANTED IST CLASS SKILLED
TURRET LATHE—2d Shift 

Set-up and operate ram type turret 
lathe. F.xperienced, hourly rate plūs 
10 pct. night premium. Fringe plūs 
profit sharing.

JERGENS, INC.
19320 REDWOOD AVĖ.

(Off Nottingham) 486-23100. Ext. 55 
CLEVELAND, OHIO

(21-271

OPERATORS
BRIDGEPORT 

JIG BORE 
SHAPERS 

SURFACE GRINDERS
Mušt have job shop experience 

ALSO
TOOL ROOM TRAINEES

PEAK IND.. INC.
5320 Oakman Blvd. 

Dearborn, Mich. (20-26)
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ROMO KALANTOS 
SAVAITĖ

VLIKas skelbia 1973 m. gegužės 14-21 d.
ROMO KALANTOS SAVAITĘ, kuri skiriama 
Lietuvos laisvei atiduotos didžios aukos me
tinei sukakčiai minėti.
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto siū

lomoji programa ruošiamiems ROMO KALANTOS 
SAVAITES minėjimams gegužės 14-21 d.d.

Vliko Informacijų Agentūra ELTA pasirūpina 
išleisti autentišką Kalantos nuotrauką (pernai Elta 
ją buvo paskolinusi "Times" žurnalui, iš kurio kai 
kurie lietuvių laikraščiai buvo ją persispausdinę, 
kuri, kaip tautinė relikvija, turėtų būti kiekvienoje 
lietuvių šeimoje. Kalantos paveikslą reikėtų įsi
gyti kiekvienam jaunuoliui, pradedant pačiu jau
niausiu. Todėl:

* Visų lituanistinių mokyklų ir jaunimo orga
nizacijų vadovybės prašomos pasirūpinti atitinka
mu paveikslų kiekiu, kad juos galėtų gauti visi mo
kiniai ar organizacijų nariai;

* Lietuviai pasistengia paveikslais ir 1972 m, 
Kaune įvykusių didžiųjų demonstracijų aprašymais 
aprūpinti savo kolonijos kitataučių spaudą, televi
ziją, radiją ir kt. institucijas;

* Visose lietuvių kolonijose ruošiamos de
monstracijos prieš sovietus ir reikalaujama Lie
tuvai laisvės. Į demonstracijas kviečiamos ir ki
tų tautų organizacijos, ypač pabaltiečiai;

* Visose bažnyčioe laikomos specialios pa
maldos ir turimais Kalantos paveikslais aprūpi
nami pamaldų dalyviai.

Todėl visi ir visos lietuviai - lietuvės kvie
čiami iš anksto apsirūpinti Kalantos paveikslais. 
Tuojau siųskite- užsakymus ir po vieną dolerį už 
paveikslą jo gamybos ir persiuntimo išlaidoms 
padengti. Rašykite šiuo adresu: ELTA, 29 West 
57th St., 12 fl„ New York, N.Y. 10019, USA. (E)

SOVIETINIO GENEROLO
MEMUARAI... ŠLUOTOJE

Visokių yra generolų 
Sovietijoje. Vieni aktyvio
je karo tarnyboje ruošia 
naują imperialistinį ka
rą. Kiti, atsargoje, rašo 
memuarus. Bet dar tokio 
generolo, kuris savo me
muarus spausdintų sovie
tinio "jumoro" leidinyje, 
nematėme. Pasirodo, 
yra ir tokių. Tai atsargos 
generolas - majoras Jo
nas Žiburkus.

Sekantieji sovietinio 
gyvenimo kronikąok. Lie
tuvoje, mato, kad tas at
sargos generolas, besi- 
puošiąs lietuviška pavar 
de ir keliais svarais or
dinų ant savo munduro, 
noriai lankosi komjau
nimo stovyklose, mokyk
lose, pobūviuose, kur jis 
patetiškai prašneka apie 
"Tėvynės karo" žygdar
bius.

Visi daviniai byloja, 
kad Žiburkus yra politi
nis generolas. Tai G,P.
U. pareigūnas, išsitar
navęs iki aukšto laipsnio.

Tokie pareigūnai sekė 
frontą antroje linijoje. 
Jie privalėjo šaudyti vie
toje kiekvieną sovietinį 
karį, kurį bent kiek bu
vo galima įtarti pabė
gus iš ugnies linijos.Apie 
tokius žygdarbius atvi
rai rašė rašytojas Simo- 
novas savo stalingradinių 
kovų romane "Dienos ir- 

naktys". Vėliau tas rašy
tojas "mirė".

Atsargos generolas Ži
burkus patalpino "Šluoto
je" (Nr. 22) net viso pus
lapio "atsiminimus". Jis 
rašo, kad sekdamas fron
to liniją, turėjo tvarkyti 
artimą užfrontę.

Sovietiniai daliniai įsi
veržė į Vakarų Ukrainą. 
Daug sužeistųjų, bet jo
kios medicinos pagalbos. 
Kaip ir tinka bolševiki
nei "tvarkai", sužeistie
ji turi kankintis ir mir
ti. Karo vadovybė sugal
voja savotiškus triukus. 
Dėsto atsargos genero
las Žiburkus:

"Išsikviečia mane ar
mijos vadas generolas 
A. Grečka.

— Žinau, — sako — 
čia žmonės dar visaip 
į mus žiūri. O žūt-būt 
reikia organizuoti su
žeistiems ligoninę. Lo
vų nėra, trūksta paklo
džių, pagalvių. Tik gyven
tojai gali padėti".

"įsakymas yra įsaky
mas", atsiduso Žibur
kus. Jis apsižvalgė. Mies
telyje trys bažnyčios: ka
talikų, ortodoksų ir uni
tų. Sukvietė išgąsdintus 
klebonus ir pasakė — 
"Raudonoji Armija iš
laisvinusi miestą iš fa- 
šitų, sužeistiesiems rei-

(Nukelta į 4 psl.)

Įėjimas į Lietuvių parodą Caracase.Venezueloj. Prie?parodą atidarant buvo ištiestas kaspinas, kurį 
perkirpo Venezuelos prekybos ministerio žmona, atstovavusi respublikos prezidento žmoną. Pati paro
da buvo suskirstyta padaliniais: informacija apie Lietuvą; gintarai, odos išdirbiniai, medžio skulptūros, 
audiniai, keramika, rankdarbiai, lietuviai Venezuelojebei jųmeno kūriniai ir kt. Prie įėjimo buvo refe- 
rencijų lentynėlė su Liet. Enciklopedija ir įvairiais periodiniais leidinais. Atskirą skyrių sudarė Čiur
lionio bei Šimonio meno kūrinių reprodukcijos ir paaiškinimai apie šiuos menininkus.

Venezuelos jaunimo kronika (2) 

ĮSPŪDINGA paroda c
JŪRATĖ STATKUTĖ - ŪE RŪSALES

Pasišovęs iškilmingai at
švęsti Vasario 16 d. jauni
mas aiškina man telefonu, 
jog šiemet Tautos Šventė 
bus paminėta "kitaip".

Tas lemtingas "kitaip" 
prasideda nuo nutarimo 
suruošti lietuvišką paro
dą. Paroda AIŠKU bus di
džiausiose ir geriau
siose miesto patalpo
se, ir ją atidarys pati 
prezidentienė.

Kaip jie tas patalpas 
gaus? Kuomi tokio dy
džio parodą užpildys?
Kas jiems pinigų duos? 
Kaip jie prezidentienę pa
kvies?

Telefonas linksmai su 
traška: "O, dėl to nesi
jaudinkite. Mes dar neži
nome kaip, bet kaip nors 
susitvarkysime".

Viena ranka telefono 
ragelį tebelaikydama, 
antrąja jau beveik sie
kiau sau nuo galvos plau
kus rauti.
Nors ir tamstų juodi ūsai 
Mes su tamstoms deram drųsiai

Visų pirma nuėjo mū
sų jaunimas prašyti pa
talpų, valdiškų, didžiau
sių, geriausių, žinomiau
sių, pačiame miesto cent
re. Nuėjo jie į atatinka
mą valdžios įstaigą. Nu
ėjo jie prasidėjus kraš
te rinkiminiam laikotar
piui. Nuėjo jie kaip ži
nomos, gerai organizuo
tos lietuvių kolonijos jau 
nimas — ateitis.

Gal tai buvo atsitikti
numas, gal susidėjo tin
kamos aplinkybės, o gal 
pataikė jie stačiai ant 
tokių valdžios pareigū
nų kurie į jaunimą pa
žiūrėjo su simpatija. 
Kaip ten bebūtų, patal
pas jie gavo... veltui! 
ir dargi tai tiksliai da
tai kuriai prašė: vasa
rio 16-tai dienai.

Prasidėjo parodos 
ruošėjams dvigubas dar
bas: pakvietimų dalini
mas ir eksponatų rinki
mas.

Kvietimus "į Lietu
vos Nepriklausomybės 
minėjimo parodą" jau
nieji dar paįvairino ga
na energišku dabartinės 
Lietuvos padėties apra
šymu. Kvietimus spaus
dino dideliais kiekiais 
rotatoriumi ir kelias die
nas iš eilės dalino juos 
įvairiuose miesto kvar
taluose. Tokiais kvieti
mais apdovanojo jie 
ir kai kurias kairiuojan-

čias mokyklas, bei vie
ną kitą pro (ir ne vien 
pro) sovietinę įstaigą.

Parodai skirtus eks
ponatus rinko jaunimas 
lietuvių šeimos, netgi 
keliuose Venezuelos 
miestuose. Pamenu, jog 
pas mane atvažiavo pen
ki Jaunimo Sąjungos na
riai, rašė jie ilgiausią 
išvežamų daiktų sąra
šą, prisaikinėjo viską 
tvarkingai gražinsią, dė
jo parašus ir pažadus 
ir... krovė mano turtus į
dėžes. Su drebančia šir
dim patikėjau jiems gra
žiausius savo gintarus ir 
išdrožiau ilgiausią pa
mokslą apie gintarų ver
tę ir saugojimo meną. 
Vienas jauniklių atsidu
so: "Ponia, nors tu taip 
nekalbėk. Juk visi mums 
tą sako..."
Rugelius pjovėm, kapelas statėm 
Statėm nustatėm visų pabarėlį.

Jaunuoliai, atėję užim
ti parodos patalpų ir ga
vę "baltas "pertvaras bei 
stiklines dėžes ekspona
tų išdėstymui, visų pir
ma... bėgo pirkti baltų 
dažų ir ėmėsi valymo bei 
dažymo darbo. Taippra- 
vargo jie ištisai porą ge
rų naktelių. Dėliojo, deri
no tuos savo eksponatus: 
sustato, kitas ateina ir 
sako — negražu. Vėl vis
ką verčia ir deda iš nau
jo. Pagaliau priėjo jie iš
vados, kad parodinio pa
stato ploto jie visgi viso 
neužpildys, nes tuomet 
išeis jiems "bazaras", o 
ne paroda. Atitvėrė to 
ploto tiktai dalį, išrinko 
geriausius eksponatus ir 
... pradėjo jiems jų pa
čių paroda patikti. 

Susirinkit giminėles
Artimi kaimynėliai

Parodos atidarymo die
ną, prazidentienę atsto- . 
vaujanti pramonės mi- i 
nistro žmona praėjo pro 
išsirkiavusią, tautiniais i 
rūbais išsipuošusią, jau
nimo sargybą ir perkir
po ištiestą kaspiną. Sekė 
trumpas Vasario 16-tos 
dienos svarbos atžymėji- 
mas — kalbos. Po to, pa 
rodos scenoje - estrado
je, jaunimas šoko tauti
nius šokius.

Parodos atidaryme bu 
vo nedaug lietuvių. Gal 
dėl nepatogios valandos, 
o gal iš nepasitikėjimo 
jaunųjų darbais... Jaunie
ji, užsilakstę, nusidirbę

gal irgi ne visiems lietu
viams laiku pranešė apie 
parodą. Buvo tačiau ne 
lietuvių.
Jojo prijojo
Pilnas dvaras svetelių
Statė pristatė
Pilnas stonias žirgelių

■ ši f
Bolševikai visuomet uoliai vilioja savo pusėn gabius meno 

žmones, nes šių jausminė prigimtis ir aistringos ambicijos, o ne 
šalto proto ar gilaus išmanymo sprendimai nulemia veiksmus. 
Jau ir mūsų kai kurie solistai, dailininkai, rašytojai dairosi į ana
pus, naiviai svarsto tariamai puikias galimybes. Iš paviršiaus tik
rai atrodo ten nemaža klestėjimo. O tai dėl to, kad mūsų tauta yra 
gąbi ir darbšti, jie okupanto slėgimui nepasiduoda, visom jėgom 
veržiasi pasireikšti -- taip ok. Lietuvoje iškyla nemaža mūsų me
nininkų, mokslininkų ir sportininkų, įgyjančių net pasaulinės gar
bės. Tuo mes visi džiaugiamės ir didžiuojamės. Tačiau neužmirš
tame, kad ten nė plaukas nenukrinta" be Maskvos kontrolės: pa
grindinės sąlygos mokslui ar menui tarpti būtent laisvės -- nėra. 
Ir visi tie pasižymėjimai bei garsesni vardai užmoka skaudžią kai
ną: jie turi parodyti ištikimybę Maskvos politikai, ypač rusofiliš- 
kom tendencijom, turi pataikauti partijai, nuolankiai įtikti komuniz
mo stabui.

• Neseniai mirė Vilniuje poetė Ona Miciūtė, gim. 1911 m. Ra
šytoja, redaktorė, vertėja. Buvo ypač veikli lietuviško darbo visuo- 
menininkė lenkų okupacijos laikais, būdama moksleivė ir studentė 
Vilniaus un-te. Yra išleidusi keletą knygų. Rašė ir vaikams knyge
lių (vienas vaidinimas buvo statytas Jaunojo Žiūrovo teatre). Jos 
poezija yra lyriškai graikšti, intymiai jautrios nuotaikos, sklan
džios formos. Autorė buvo malonaus būdo, santūriai kukli. Bet 
bolševikmečiu jai nedaug duota savo talentu reikštis, paskutiniu 
laiku dirbo bibliotekoje. Štai, jau 1939 m. ji buvo priimta į Liet. 
Rašytojų draugiją, bet per ilgą okupacijos laiką buvo nustumta pa- 
šalin ir — vos tik dabar prieš mirtį galop priimta į Rašytojų są
jungą, Kas nepataikauja ir laikosi neutraliai, tam galimybės tenai 
siauros.

• Vilniuje išėjo 12 a. gruzinų poeto Š, Rustavelio poema — Kar
žygys tigro kailiu. Vertė mums gerai žinomas gabus poetas Jonas 
Graičiūnas. 254 pusi, knyga gražiai paruošta, dailiai išleista. Re
dagavo Eug. Matuzevičius, įžanga Edv. Mieželaičio (taigi, sunkųjį 
darbą atliko Graičiūnas, bet garbės vainiku ta proga pasipuošė ir 
tuodu valdžiai ištikimesni atstovai). Vertimas atliktas su polėkiu, 
jautriai ir rūpestingai -- matyt, Graičiūno poetinis talentas išau
gęs tikrai pasigėrėtinai. Toks ilgas epinis tekstas, svetimo, egzo
tiško turinio — pareikalavo daug laiko ir energijos, pastangų. Bet 
ir tai yra laimė, kad bent tokį darbą — ne fizinį, o surištą su sa
vo profesija -- galėjo gauti poetas, kuris yra tik šiaip taip valdžios 
pakenčiamas, kurio tik gabumai išnaudojami. Visai aišku, J. Grai- 
čiūnui būtų buvę daug įdomiau nuoavos kūrybos knygomis pasiro
dyti. Deja, turi dirbti tik tai, kas leidžiama ar liepiama, kas val
diškų leidyklų ar literatūros planuotojų užsakoma. Taip reiškiasi 
sovietinė globa meno kūrėjams. Mes džiaugiamės geru gruzinų po
emos vertimu, bet gailime, kad Neprikl. Lietuvoj jau pasižymėju
siems rašytojams tik ribotai leidžiama savo talentais pasirodyti.

• Dažną pas mus stebina faktas, kad prasilavinę ar aukštai mo
kyti mūsų dabartiniai čia intelektualai, pusjaunio amžiaus — puse 
akies žvilgčioja į komunizmo tariamus laimėjimus ir beveik patiki 
propagandiniais kyšiais. Ir jie net pyksta, kam mūsų įžvalgesnė 
spauda nuolatos atidenginėja komunistų melus. Ieškant priežasties, 
tenka pastebėti, kad tai yra psichologinė problema — menkavertiš
kumo jausmas. Mūsų apyjauniai intelektualai, pasirodo, vis jaučia 
lyg netvirtą pagrindą po kojom. Persiverčiant iš lietuviškos sąmo
nės į amerikietišką mentalitetą, lieka kažkokio nenusistovėjimo. 
Todėl jiems Maskvos kolosas (ir jo gudrūs politiniai žygiai) daro 
kone hipnotinio įspūdžio. Atrodo, lyg kažkas taip didingo ir galingo, 
kam visas pasaulis lenkiasi. Todėl jau linkstama atleisti arba už
miršti ir visus žiaurumus bei neteisybes, kurių Maskva tiek daug 
įvykdė, kolei tos pasaulinės galybės pasiekė. Vadinas, iš to, kaip 
lengvai mūsų amerikietiški intelektualai linksta susitaikyti su ko
munizmu — atpažįstame jų vidujinio silpnumo, jų dvasinio menka
vertiškumo laipsnį. Deja, ši psichinė yda sunkiai pataisoma, ypa
tingai Amerikos mokslų kontraversijose, išsiblaškymų ir vertybių 
sujaukimo maišatyje.

Lietuvių lankytojų pa
rodoje pasirodė kur kas 
daugiau sekančią dieną, 
šeštadienį, kai atėjo ne 
tiktai Caracase gyvenan
tieji, bet ir iš kitų mies
tų suvažiavę tautiečiai. 
Be to, tą dieną organi
zuotai suvažiavo lietuvių 
jaunimas iš įvairių mies
tų — visi tautiniais rū
bais, visi spindinčiais 
pasididžiavimu veidais, 
nes paroda juk buvo jų 
— jaunių — kūrinys!

Tą vakarą, parodos 
scenoje pamainom šoko 
Valencijos ir Caracaso 
tautinių šokių grupės. 
Abi grupės buvo paruo 
šusios specialiai paro
dai skirtas programas. 
Abi grupės susilaukė ne 
mažo pasisekimo. Šoko 
jie visi kažkaip karštai, 
gaivalingai — iš širdies 
ir iš peties. Vietomis net 
iš kulnies, nes vienas šo
kėjas, po įspūdingai, sta 
čiai ore, sušokto Miki
tos šokio, sekančią dieną 
atsidūrė ligoninėje su su
žalotu kulnu.

Per visą parodos lai
ką, lankytojai, nors ma
žais būreliais, bet gana 
nuosekliai, ėjo ir ėjo. 
Atėjo venezueliečių’, lan 
kėši ir kitų tautybių 
žmonių. Jaunuosius ypač 
paveikė vienos žinomos 
artistės netikėtas atsi
lankymas.

Stebėjau lankytojus.
(Nukelta į 4 psl.)
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NUOMONES IR PASTABOS SUNEŠKIM BARZDAS IR LAZDAS

LAIKAS REALIAI TVARKYTIS
GINČUI VESTI REIKIA MAŽIAUSIAI DVIEJU SALIU (4)

Šių straipsnių seriją pradėda
mas pasižadėjau JAV LB-nės ir 
ALT ginčui "tiesiai j akis pažiū
rėti" bei paieškoti kelių ir būdų 
jam sėkmingai užbaigti. Iki šiol 
analizavau tik JAV LB-nėje pa
sitaikančias kliūtis bei galimy
bes joms pašalinti. Dalį panašių 
reiškinių, mano supratimu, būtų 
galima pritaikyti ir ALT. Ta
čiau aš, aktyviai nedalyvauda
mas jos vadovaujamoje veik
loje, nesijaučiu kompetetingas 
dėl ALT veiklos trūkumų ar tos 
veiklos pagerinimo specifiniai 
kalbėti. Kad jų yra, aišku vien 
iš to, jog ginčui pradėti ir jį il
gus metus atkakliai vesti rei
kia dviejų pusių... Tiesa, jam 
sėmingai užbaigti taip pat rei
kia parodyti iš abiejų pusių no
rą, pritarimą, konkrečias ir ne 
nuilstamas pastangas bei gerą 
valią, (mano pabraukta A.B.), 
Svarbiausia, tiek ALT, tiek JAV 
LB vadovybėms tenka gerai įsi
sąmoninti, kad organizacija tė
ra tik priemonė tikslui atsiekti.

ĮSPŪDINGA

PARODA...
(Atkelta iš 3 psl.) 

įMoterys veik visada pri 
lipdavo prie gintarų vit
rinų. Vyrai ilgiau sto
viniuodavo ties senų že 
mėlapių reprodukcijo
mis, ties lietuviškų paš
to ženklų rinkiniu. Klau
sinėjo apie lietuviškų, po 
stiklu išstatytų, pinigų 
vertę, apie kanklių var
tojimą. Kai kurie domė
josi lietuvių enciklopedi
ja. Vienas baskas papra 
šė išversti "ką lietuvių 
enciklopedija rašo apie 
baskus". Vertimo klau
sė patenkintas ir prita
rimo ženklan linkčiojo. 
Keletą dienų vėliau, tą 
patį baksą iš tolo ma
čiau Grandies spektak
lyje.
Skaistūs bubnaczei, tė palydės, 
Wario trimitos, tos palinksmįs

Išeiname keliese pa
sižvalgyti į parodą iš 
lauko pusės. Priešais 
mus, pievelėje, svar
bios didmiesčio aikštės 
"Plaza Venezuelą" šone, 
ant aukštų stiebų plevė
suoja Venezuelos ir Lie
tuvos trispalvės. Paro
dos pastato fasadą puo
šia skelbimas "Exposi- 
cion Lituania". Skelbimo 
kampu eina geltona, ža
lia, raudona spalvos, o 
rėmais raides apsupa 
skoningas, mėlyna spal
va dažytas, tautinės juos
tos raštas. Plaza Vene- 
zuela yra pati didmies
čio širdis ir nemažo ju
dėjimo mazgas. Ties vė
liavomis ir plakatu be 
pertraukos plaukia ke
lios eilės automobilių.

Viena ponia, neseniai 
atvažiavusi iš Europos, 
pastebi: "Jie čia taip el
giasi, lyg būtų Lietuvo
je".

Gal kaip tiktai tame 
ir glūdi mūsų jaunių pa
trauklaus įžūlumo pasi
sekimas. Jie čia yra gi
mę. Jie ne tiktai jaučia
si ir šeimininkauja "kaip, 
namie" — jie YRA na
mie. Norom nenorom, 
for better or for worse, 
su jais prasideda nauja 
išeiviško gyvenimo fa
zė.

Nepeik jaunimo, skai
tytojau, o ir negirk jo. 
Tiktai atmink amžiną mū
sų liaudies išmintį, am
žiną jaunystę apdainuo
jant:
Mano žirgelis nesustabdomas. 
Mano širdelė nesutramdoma.

Tikslai, kaip minėjau abiejų ins 
titucijų yra labai panašūs. Tiks 
lams atsiekti reikia konkrečios 
veiklos ir realaus organizacinio 
susitvarkymo. Organizacinės 
formos keitimas, kartoju, nėra 
užsibrėžtų tikslų atsižadėjimas! 
Priešingai, organizacinėje for
moje sustingimas, nesuvokiant 
gyvenimo realybės statomų są
lygų, bei išsižadant produktyvu
mo užsibrėžtų tikslų siekime, 
yra nedovanotinas apsileidimas 
institucijoms vadovaujančių as
menų.

MŪSUOSE NEBĖRA GINČO 
DĖL GRUPINIO-IDEOLOGINIO 
PASISKIRSTYMO

Dalis aktyviųjų bendruomeni- 
ninkų užsispyrusiai ir nuolatos 
kartoja, kad jokiu būdu negalima 
LB-nėn įsileisti "partiečių". 
Pastarieji, girdi, tuoj pat LB- 
nę pražudys. Toks teigimas 
labai neįtikinamai ir net juokin
gai skamba pirmiausiai dėl 
to, kad dauguma tų pačių akty
viųjų bendruomenininkų patys 
priklauso ir yra labai aktyvūs 
savose partijose, grupėse ar or
ganizacijose. Antra, paskuti
niais keliais metais nei JAV LB 
nei ALT nėra ginčo, kylančio iš 
grupinio - ideologinio - ar par
tinio susiskirstymo! Ginčas~Ry~- 
la tik iš asmeniškumo, iš ne
noro kalbėti su kitaip galvojan
čiais, iš nenoro susitarti dėl 
esmės ir iš sustingimo organi
zaciniam formalizme (užsispy
rus tvirtinant, kad organizaci
nė forma mums — vadovaujan
tiems — neleidžia sutikti ar su - 
sitarti dėl to ar kito konkretaus 
reikalo). Nuobodžiai tenka pakar
toti, kad jau išsiaiškinome jog 
organizacinės formos pakeiti
mas ir prie realybės prisitaiky
mas, tai nėra užsibrėžtų tikslų 
išsižadėjimas. (A.B.).~b!etenka 
aiškintis, kad ir šis teigimas 
labai pritaikintinas abiejų gin
če paskendusių institucijų va
dovybėms. Tačiau paskubomis 
tenka pridėti ir pasidžiaugti, kad 
išeivijoje partinis - grupinis su 
siskaldymas ALT jau kuris lai
kas neegzistuoja. Vietoje grupi
nio susiblokavimo, deja tiek ALT 
tiek aktyviųjų bendruomenininkų 
tarpe dar vis jaučiamas asmeni
nis užsispyrimas savus įsitiki
nimus statyti aukščiau bendro vl- 
sų lietuvių tikslo -- efektinges
nio lieuvybės išlaikymo bei Lie- 
tuvos išlaisvinimo pastangų. 
(A.B.).

"NEDEMOKRATIŠKUMAS" — 
IŠGALVOTA AKTYVISTŲ PA
BAISA

Kiti aktyvieji bendruomeni- 
ninkai ALT primeta jo "nede- 
mokrtišką" santvarką, tvirtin
dami, jog pastarojo vadovybė su
daroma ne rinkimų, bet delegavi
mo būdu. Ir šis priekaištas prin 
cipe nėra teisingas. Praktikoje 
tenka sutikti, kad dalis ALT su
darančių organizacijų savoatsto 
vus gal ir nerenka, bet kviečia 
ar net prašo pastarąsias ALT’e 
atstovauti. Kitoms, sako, savos 
organizacijos aktyvių narių net 
pritrūksta ir tenka jų iš "kai
myninių" organizacijų pasisko
lintu Kiek čia tiesos aš neži
nau. Objektingumo dėliai tenka 
paskubomis pridurti, kad prak
tiškai ir LB-nėje kas metai 
darosi vis sunkiau ir sunkiau pa
kankamai aktyvių ir kompetetin- 
gų asmenų surinkti, kurie rinki
muose varžytųsi dėl vieno ąr ki
to posto. Ir LB šiuo metu tenka 
daugelyje lietuvių kolonijų pra
šyte prašyti žmones į apylinkių 
valdybas, ar į kitas jos institu
cijas.

Tik LB Tarybon sprauste 
spraudžiamąsi užimti "valsty
binės įstatymdavystės postus". 
Tiesa, iki šiol ir tas spraudi- 
mąsis tebuvo pastebimas tik iš 
aktyviųjų bendruomenininkų ko
alicijos tarpo. Dar daugiau. Da 
bartiniu metu beveik visą LB 
darbą dirba aktyviųjų bendruo
menininkų koalcijos paskir
ti, o ne visų lietuvių iš
rinkti asmenys. Pavyzdžiui. 
— panaikinimas LB Tarybos 
išrinktos visuomeninių reika
lų k-jos ir vietoje jos Centro 
Valdybos paskirtos komi
sijos (be LB Tarybos patvirti

DR. ANTANAS BUTKUS nimo). Įdomiausia, kad ir tos 
skirtos k-jos kiekvienas narys 
dar turi teisę pasikviesti savo 
patikėtinius ir sudaryti atski
rų sričių k-jas! Ar tai ne 
"Parkinson'o Įstatymo" far
sas, kur biurokratija gamina 
biurokratiją?

PAŠALINES SUSITARIMĄ 
APSUNKINANČIOS APLINKY
BES:

A. Dalis lietuviškų laikraš
čių.

Dažnai girdime tvirtinimus, 
kad dauguma lietuviškų laikraš
čių JAV-se yra ideologinių gru
pių ar partijų rankose. Nežinau 
kiek čia tiesos. Svarbiausia, 
kiek tas atsiliepia į LB-nės ir 
ALT ginčo pašalinimą. Viena 
tik aišku, kad, deja, pora lie
tuviškų laikraščių šimtapro
centiniai kovoja už vieną ar 
kitą šalį, objektyviai nepasver- 
dami geras ar blogas savybes 
bei darbus tų savo proteguoja
mų ar nuvertinamų institucijų ar 
grupių. Konkretumui -- du pa
vyzdžiai: a) Chicagoje leidžia
mas "atviro žodžio" mėnraštis 
be atvangos kritikuoja ALT va
dovaujančius asmenis ir su to
kiu pat entuziazmu "ružavom 
spalvom" nudažo aktyviųjų bend 
ruomenininkų koalicijos "laimė
jimus". Tą daro ypatingai tuo
met, kai pastarieji imasi "po
litinio" darbo prašmatnybių ir 
partizaniškai varsto Washing- 
tono kanceliarijų trečiaeilių tar 
nautojų padėjėjų duris...

b). Iš antros pusės toje pat 
lietuvių sostinėje - Chicagoje 
leidžiamas dienraštis su įnir
šimu kedena LB-nės veikėjus, 
ne tik didžiai perdėdamas, bet 
ir iškraipydamas faktus...

Kitas Chicagos lieuvių dien ~ 
raštis, tiesa žymiai nuosaikes
nis už (b), bet ir tas, deja, kar
tais lyg pasimetęs ar nesusi- 
gaudąs vertina daugiau ne tai 
kas pasakyta ar padaryta, bet 
tai kas pasakė ar padarė. Pa
vyzdžiui, mane patį šis dienraš 
tis prieš keletą metų smarkiai 
užgyrė, kad Tabor Farmoje 
Bendruomenės, Spaudos bei Ra
dijo darbuotojų suvažiavime 
ALT ir JAV LB-nės ginčui iš
spręsti pasiūliau gerą ir kon
kretų projektą. Tuomet minimo 
dienraščio redaktorius prašė ma
nęs to projekto detalių. Gi kai 
sekančių metų Tabor Farmos su
važiavime tas detales pateikiau 
(jos absoliučiai nieku nesiskyrė 
nuo originalaus projekto) tas 
pats redaktorius,(greičiausiaak
tyviųjų LB darbuotojų koalicijos 
paskatintas) pradėjo mane vano
ti. Gi pastarieji bendruomeni- 
nlnkai net patį Tabor Farmos su
važiavimą boikotavo. Iš trečios 
pusės, malonu, kad dar yra kitų 
lietuviškų laikraščių, kurie, kad 
ir sunkiose išeivijos sąlygose 
leidžiami, sugeba ne tikfinansi- 
niai išsilaikyti, bet ir blaiviai 
vertinti lietuvišką veiklą: kai 
verta — pagiria, kai reikia — 
papeikia. Tiesa, tą daro net ne
žiūrėdami per savo asmeninius, 
ar grupinius interesus.

(Bus daugiau)

Sovietinio 
generolo • ••

(Atkelta iš 3 psl.) 
kia talkos". Apeliavo Ži 
burkus, kaip jis sako, 
"artimo meilės vardu".

Klebonai sutiko para
ginti žmones sunešti ap
rangą, patalus, maistą 
sužeistiems raudonar
miečiams pridengti ir pa
maitinti.

Bet patyręs enkavedis 
tas nepasitiki klebonų pa
žadais.

"Sekmadienį, dėl visa 
ko", dėsto Žiburkus, "pa
siunčiau į pamaldas pa
siklausyti, ką ten klebo
nai sakys: pas popą - 
rusą, pas unitą - ukrai
nietį, pas kataliką — len 
ką. Grįžta, sako: rėžė 
pamokslus kaip rei
kiant"...

"Šluota" paslaugiaiprL,

Tiesa keista kaip Gibraltaro 
tola: visuomeninis, politinis gy 
senimas eina pasišokėdamas — 
atoslūgiais ir pakilimais.

Toki pakilimą, politinį, dabar
patylomis stumia sovietinis im
perializmas per Helsinkio ir Vie
nos kermošius. Vakarai, saky
kim — demokratijos, ir šiaip ir 
kitaip taikosi prie Maskvos.Ne 
linksmas ragaišis, bet toks ir 
taip.

Neretušuotai iliustracijai pri
siminkim Nixono piligrimišką 
kelionę Maskvon, Galėjo jos ne
būti. Ar triguba Amerikos žval
gyba neturėjo žinių, kad 50-jai 
komunizmo Įsigalėjimo šventei 
grūmoja -- Jo Didenybė Badas. 
Kremliaus vadai žinojo, kad be 
Amerikos kreditų ir kviečių Jo 
Didenybė Badas paguldys ir penk 
mečius ir revoliucijų sukaktu
ves Į grabą. Labai drąsią, nors 
pavėluotą kelionę į Pekiną gra
žiai atliko Nixonas. Ir jei būtų 
palaukęs^tai Brežnevas ar Ko
syginas būtų atsistoję Pennsyl- 
vania Avenue kepurę pažastin 
pasikišę... O taip galėjo ir turė
jo būti. Man taip atrodo, žiū
rint iš Clarks Summit aukštu
mėlių.

ŽENKLŲ YRA
Nedaug kalbama. Gal taip pa

togiau. O graudi tiesa Krem
lių pritrenkė: Didelio palanku
mo prekybos sutartis Washing- 
tono su Kremliumi įstrigo se
nate, kongrese. Labai papras
tai: 76 senatoriai ir arti trijų 
šimtų kongresmanų pasirašė re
zoliuciją... Labai netikėtą pa
čioms Washingtono viršūnėms, 
nemalonią rezoliuciją: kol Mask
va nenuims vergų išpirkimo mo
kesčio — išvažiuojantiems į Iz
raelį žydams, tol netvirtinti su
tarties.

Dedasi netikėti dalykai Wa- 
shingtono koridorių šešėliuose: 
atvyksta iš Maskvos su dide
liais įgaliojimais dignitoriai, pa 
tylomis iš vieno į kitą kabinetą 
vaikšto guminiais puspadžiais, 
Dobrininas įjungęs visas šypse
nas ir šypsenėles... "nieko pa
našaus, mes uždėjom šiokius to
kius mokestėlius, ne žydams, o 
mūsų piliečiams va mokslą, už 
gerovę (kurią meta peklon kas 
tik gali). Bet mes dabar per-

stato tokį sovietinio ge
nerolo ir okupuoto popo 
pasikalbėjimą:

"Įeina budintis ir sa
ko:

— Draugas generole! 
Popas kažkoks atvažia
vo.

— Kviesk, — sakau.
Įeina graikų - katalikų 

dvaiškis. Vidutinio am
žiaus, inteligentiškos iš
vaizdos. Susėdome, įsi
šnekėjome.

— Kaip dabar bus su 
bažnyčia? — stačiai pa
klausė.

— Bažnyčia bus atskirta 
nuo valstybės, bet tikėti 
niekam neužginta.

— O kas tada dvasi
ninkus išlaikys?

— Tikintieji, parapi- 
jonys...

— Bet gi Rusijoj baž
nyčios uždarytos, dva
siškiai į Sibirą išvež
ti ...

— Kas jums sakė? Ga
lėsit patys įsitikinti: 
Maskvoj, Vasilijaus Pa 
laimintojo cerkvėj pa
maldų paklausyti..."

Generolas nė nepaste
bėjo, kad ir "Šluotoje" 
jis apsimelavo. Popas 
unitas negalėjo teirau
tis "kas išlaikys dva
siškius, jei valstybė al
gų nemokės?" Lenkijo
je unitams dvasiškiams 
algų nemokėta. Vasili
jaus cerkvėje, kuri prie 
pat Raudonosios Aikš
tės ir Kremliaus, nuo 
1920 metų įrengtas anti 
religinis muziejus.

Tad gal tie generoliš
ki apsimelavimai tikrai 
talpintini "Šluotoje", so
vietinio "jumoro" žurna
le? (Prs)

LIUDAS DOVYDĖNAS

žiūrėsim, mes galim tartis".
Ir senatoriai ir kongresma- 

nai (kurie moka ir gali galvoti) 
turi susimąstyti... Yra ko. Mask
va, Kremlius, Stalinas, Brežne
vas, kompartija buvo kažin kas 
baisiai mistiško, baisiai bai
si, o čia kažin kokia galybė, kaip 
burtininko lazdele pagimdo Pa
nelę Rezoliuciją (kokių tūkstan
čiais pagimdom). Bet šioji su
drebino Kremlių,

Kremlius, būtų ne Kremlius: 
tuojau surado masalą -- Sibirą. 
Ten tokie dideli turtai, prašom 
su bankais ir kompiuteriais, at 
eikit ir imkit. Riurikaiatšoliuo- 
ja iš istorijos gilumos... "u 
nas vsio jest, tolko..." taigi, 
mes visko turim, tik pas mus, 
toks mažas nepatogumas... duo
nelės ir bulvių nėra.

Tegu tai bus spėjimas, bet ne- 
lengva nematyti ryšio. Kaip bur
tininko lazda čia pragydo viso
mis kolumnomis, radio, TV: Mes 
neturim pakankamai alyvos, 
gazo, mums juoda ateitis, nes 
gamtos turtai baigiasi. Ar tai 
ne varpai senatoriams, kongres 
manams — skubėkit patvirtin
ti sutartį su Makva.

O sutartis tyliai stovų Ir sto
vės, kol Kremlius prie Sibiro 
turtų nepatenkins Izraelio są
lygų. Ir patenkins, gerbiamie
ji, būkit tikri.

Kremlius moka skaityti tam 
tikrus ženklus -- jėgos ženk
lus.

KUR MUSŲ OFISIUKAI, 
UŽUOVEJELES?

Turim visokių užuovėjėlių, jei
gu norit, ofisų-ofisiukų: Eltą, 
Batun, Altą, Vliką, Bendruome
nės komisijas, informacijų cent
rus. Kur jie? Atsiprašau, nega
lima taip stačiai. Taigi, gal bū
tų malonėję paskui žydus visi 
pabaltiečiai, Ukrainai, baltgu- 
džiai praverti senatorių, kon
gresmanų duris: Gerbiamieji, 
juk tiek žmonių tebėra už gele. 
žinės uždangos vergijoje, kie
čiausia cenzūra, bet koks ryšių 
palaikymas su pavergtaisiais 
neįmanomas, ką bekalbėti apie 
prekybą, palankiausias sąlygas 
Maskvai? Tokiais raštais, va
dinkim memorandumais, rezo
liucijomis galėjom ir galim ap
dalyti visus kogresmanus, se
natorius, sekretorius. Iš čia iš
lindo visu nuogumu mūsų infor
macijos, propagandos luošumas.

Praktiškai kalbant: tuo tarpu 
Maskva mūsų kalbų apie nepri
klausomybę mažai boja. Maskva 
iš anksto kalba, kad imperialis
tai - kapitalistai nori kištis į so
vietinę tvarką, siūlo užmaskuo
tas laisves. Štai ko dabar bijo 
Kremlius. Nepriklausomybė at
eis, kai Kremliaus prišvinkusias 
lubiankas, Sibiro kacetus pra
vėdins laisvės oras. Laisvės 
spaudai, laisvės pasirinkti. Re
liginės laisvės, tautinės lais
vės, keliavimo laisvės reikalau. 
kim, kai senatas, kongresas su
simąstė prie Panelės Rezoliu
cijos sukliuvimų.

APIE PASAULIO GALYBES
Yra, kaip žinom, trys galy

bės: Amerika, Sovietų Sąjunga 
ir Komunistinė Kinija. Taip ir 
netaip. Yra pati didžioji galy
bė — Izraelis. Neskubėkit abe- . 
joti. Imkim mūsų kiemą -- Si
mą Kudirką. Ar jis būtų iški
lęs, jei ne antrasis Izraelio 
dienraštis New York Times. Su 
puolė reikalai. Kai Izraelis grū
mėsi dėl iškeliavimo žydų "iš 
Egipto žemės iš namų nevalios" 
— Rusijos, ir Simas Kudirka 
veržėsi "iš namų nevalios" kaip 
ir žydai. Ir jis pateko Į prožek
torių šviesą, kuri apšvietė de
gančias raides "IŠleiskit žy
dus!" Kokia kita tautybė, kokia 
kita galybė gali Šviesti tokiais 
prožektoriais?

Karšti dalykai vakarykščios 
dienos. Sakykim būtų numušusi 
dienos. Sakykim JAV būtų nu
mušusi keleivių lėktuvą, gal ir 
atsitiktiniausiomis aplinkybėms 
susidėjus... Koks triukšmas bū
tų pakilęs visam pasaulyje! Kiek 
atstovybių būtų sudeginta, kiek 
plaukuočių, kiek kūtvėlų būtų su 
plaukę Į Washingtoną? Pagalvo
kit. O kaip melodramiškai, be
veik lyriškais apgailestavimais 
užgeso lėktuvo drama Sinojaus 
dykumoje. Kas čia buvo? Bur
tai, misterija? Leitenantas KeL 
ly. Dievai saugokit šią šalį! Dar 
ir dabar tebežiaūkčioja bylomis, 
tardymais. Kiek "liberalų" iš to 

valgo duoną. Kiek radijas, TV, 
kolumnistų leitenantą Kelly su- 
murgdė žudikų, galvažudžių,ka
ro nusikaltėlių pamazgose.

Baisus nusikaltėlis leitęnan- 
tas Kelly! Karo metu, kur iš 
kiekvieno kampo partizanai net 
vaikai, moterys šaudo, Kelly ir 
keli jo kareiviai kaime šaudė 
iš šautuvų ir kulkosvaidžių, pa
taikė į civilius. Buvo ir mote
rų, vaikų, tam ir kaimas.

Sumano Izraelio tankai pasi
važinėti po Jordaną, Sudaną, kai
mus, lėktuvais - bombomis nu
šluoja. Kur kolumnistai, kur li
beralai, geraširdžiai taikos apaš 
talai? Kur? Kodėl jie tyli?

Čia nekaltinu, neteisinu nėvie. 
nos pusės, tik konstatuoju. Tai 
pavyzdys propagandos, rėkian
čios ir tildančios. Dar daugiau: 
Kelly buvo ir yra savanoriškas 
Amerikos savęs purvinimas, su 
geru užnugariu milžiniško pro
pagandos aktopo — Kremliaus. 
Izraelis tai žino ir moka atšau
ti dar geresne, dar galingesne 
propaganda. Pagaliau, ką dary
ti Izraeliui, kai Maskvos siun
domi arabai suplaka savo aist
ras, tautinius valstybinius už
davinius su nesaistomu teroru?

Šita proga leiskit pasakyti: nu
sileiskit iš tobulumo, patepimų 
debesų mūsų veiksniai, mūsų 
bendruomenės, mūsų barzdos ir 
lazdos, ir prisipažinkim, kad po • 
litikuoti mes tai mokam, bet 
mūsų tikroji jėga ir politika - 
informacija, propaganda dar ne
išlipo iš lopšio.

DAR KARTĄ IŠLINDO 
BOTENYBE

Kiek kartų, kiek metų mes 
kartojam: reikia mums infor
macijos centro, reikia mums 
organizuotos, visomis jėgomis 
sutelktos propagandos. Aš pats 
nežinau kiek kartų nuo seniai 
rašiau, kalbėjau būtiniausiu mū
sų uždaviniu - informacijos, jei
gu norite — propagandos centro 
Įkūrimu.

Gera žinia. Emilijos Čekie- 
nės pravestam pasikalbėjime su 
Vliko pirmininku Kęstučiu Valiū
nu išgirdom "Vienas iš konkre
čių uždavinių yra Įsteigti bend
rą baltų informacijos centrą". 
Tai yra sena tiesa, nepavaduo
jamas uždavinys,. Ir tai — bejo- 
kų atidėliojimų. Apie tai būtų bu
vę labai pravartu Vliko pirmi
ninkui visą interview pašvęsti. 
Be jokių pašalinių pridurkų, ku
riais Vliko pirmininkas konkre
tų uždavinį apdraikė — užtem
dė. Ir suabejojau... Gal dar ilgai 
"konkretus uždavinys" ir liks ne 
konkrečiu.

Vliko pirmininkas, kaip Mozė 
nuo kalno viršūnės imasi aiškin
ti, kad Vlikas yra aukščiau vis
ko. Ir nuobodu ir girgždančių ra
tų reikalas. Kiek tuščių šnekų, 
laiko, enegijos eikvojimo Alto 
ir Bendruomenės ginče — kas, 
kaip, kur, kada? Kas viršesnis, 
kas svarbesnis, tai vaikų dar
bas.

Dideli uždaviniai, dideli dar
bai ar maži, jeigu kas geriau 
padaro atlieka, ui tas ir vy
resnis ir geresnis. Gal pa
vargimo, gal lazda pasiremčio 
janti kelionė žemyn skatina kai 
bėti apie svarbumą, vyresniš
kumą?

Dabar suneškim galimai grei
čiau barzdas ir lazdas ir imki
mės "Vieno iš konkrečių už
davinių... Įsteigti Bendrą Bal
tų Informacijų Centrą. Čia ir 
yra pats didysis guzas.

Apie tai teks kalbėti sekan
čioje kolumnoje, kaip dabar sa 
koma.

WANTED 
SHEARMAN 

PRESS BRAKE OPERATORS 
SHEET METAL MECHANICS 

WELDERS
AND 

LABORERS 
TO WORK ON SHEET METAL FAB- 

R1CATIONS AND ELECTRICAL 
CAB1NETS.

STEADY WORK COMPANY, PAllf 
BENEFITS.

INTERV1EWLUG 8 A. M. to I I A. M. 
FORMWELD PRODUCTS CO. 

1530 CO1T AVĖ.
(Go South on E. 152 St. to end of 

Street)
CLEVELAND. OHIO 

(2029)

TRUCK DRIVER 
OPPORTUNITY

Semi-drivers needed for over-the- 
road auto hauling. Applicant mušt 
meet Department of Tranaporta- 
tion requirements and have good 
driving record. Call Jack Lewia, 
313-326-3300
AUTOMOBILE TRANSf>ORT INC. 

Wayne, Michigan
An Equal Opportunity Employer 

(17-23)
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ANŠLAVS EGLITIS FILMŲ

PASAULYJE
JO ĮSPŪDINGOS FILMINĖS KNYGOS PARAŠTĖJE

Algirdas Gustaitis

Latvių rašytojas AnšlavsEg- 
litis yra literatūros ir meno ži
novas; tai paliudija jo daugerio
pos apimties raštai, parengiami, 
profesionališku įgudimu. Jis sa
vo herojus išskaptuoja artistiš
ku liaunumu ir inteligencija, ar 
grotestikinėmis variacijomis. 
Jis žinomas ir tarptautinės priz
mės tematika.

Šie yra sutrauktiniai žodžiai 
iš "Latvian Literature", redag, 
prof. Aleksis Rubulis ir prof. 
Marvin J. Lahood, išleistos "Dau- 
guvas Vanags" leidyklos Toron
te, Kanadoje 1964 metais. (Žiflr. 
215 psl., ir toliau).

Nuo to laiko Anšlavs Eglitis 
suskaldė daug daugiau granitinių 
uolų, jose {rėždamas nesunaiki
namos latvių literatūros pusla
pius romanų, novelių, teatrinių 
veikalų, užrašų tematikomis. 
Jo raštų yra išversta į anglų, 
vokiečių, estų, lietuvių ir kitas 
kalbas, tolygiai pripažįstant ne
pakartojamo literatūrinio talen
to esimą.

Latvių rašytojas Anšlavs Eg
litis.

Alg. Gustaičio nuotrauka

Laimingu supuolimu Anš. Eg
litis domisi filminėmis temo
mis, pradedang nuo gerų jau
nystės laikų šviesiuose Latvi
joje gyvenimo metuose. Krutan- 
tieji paveikslai, taip intrigavę, 
ir be žado laikę tada, tebelaiko 
jo dėmesį ir dabar. Ir štai, apie 
dvidešimt metų išbuvęs latvių 
spaudos atstovu Hollywood’e, pa
rengė susikaupusių gausiųfilmi- 
nių įspūdžių monumentalinę kny
gą "Lielais mėmais”, lietuviš
kai galėtume išversti “Didysis 
nebylys".

"LIELAIS MĖMAIS"
Seniau filmai buvo begarsiai, 

taigi, nebyliai. Todėl parinko 
vardą, tinkantį bent kurios rū
šies veikalui. Pavadinimas, be 
abejo, intriguojančiai Įdomus. O 
kaip pati knyga?

Jau ne pirmas dešimtmetis, 
kai filmai daro didžiulės Įtakos 
žmonėms. Tai begaliniai pla
čios apimties milžinas, apjun
giantis ar pretenduojantis ap
jungiančiu įvairių žanrų menus 
ir mokslus. Filmas Įstengia su 
gauti bei parodyti skirtingų griež
tųjų mokslų vyksmus, karinius 
kaitulius, sportą, literatūrą, net 
kalbėti filosofinėmis temomis, 
dėstyti religinius samprotavi
mus, džiaugtis gamtos grožybė, 
mis, verkti tragedijų sūkuriuo
se, mokyti jaunuolius, studen
tus ir profesorius, klykauti su 
skardžiais vaikų kelektavimais 
pieštinių filmų fantazijose, ste
bėti tautinių iškilmių apeigas, 
ekspedicijas, "šaudytis" su grei- 
tarankiais kaubojais,nardytivan 
dentų gelmėse, .laipioti kalnų 
skardžiais, gvildenti melodra
miškus romansus, gaudyti nusi
kaltėlius ir t.t.

Filmas yra savos rūšies me
nas, kurį suprasti, aptarti, ver
tinti nėra nei lengva, nei papras
ta. Beveik kiekvienas filmas pa
tiekia visiškai skirtingą dalikli, 
ir net geometrinę lentelę, kuo- 

operuojant lengvai galima įsi
velti Į pražūtingas painiavas.

Anšlavs Eglitis ne tik išven
gė pasimetimo, bet sugebėjo be 
galiniai platų filminį pasaulį dės 
tyti literatūriniu lygiu, skaičius, 
datas, pavardes ir "žvaigždes" 
apjuosdamas sava stilistine 
laumės juosta, neatlaidžiai pa- 
šmaikštydamas sarkazmu, pa
sakojimu bei duomenimis, tin
kančiais atminti ir cituoti.

Tai didžiausias ir vertin
giausias latvių filminėmis te
momis veikalas, kuriuo bus 
naudojamasi kiekvieno latvio,ka
da nors rašysiančio krutamu pa 
veikslų temomis.

"Lielais mėmais" papuoštas 
daugybe labai įdomių nuotrau
kų ne tik iš latvių filmų, bet 
ypač gausiai kitur pasaulyje 
statytų, pirmenybę atiduodant 
amerikiečiams. Knygą vartai 
kaip brangų albumą kuris me
tai iš metų įgaus dar daugiau 
pagarbos, kaip ir visa istorijo
je. Veikalas beveik mūsų Lie
tuvių Enciklopedijos forma to. Tu
ri 334 psl. Išleido "Gramam 
Draugs" knygų leidykla New 
York, N.Y. Kaina 8 dol. Kie
tu, auksu Įspaustu, viršeliu, me
nišku dail. Veronikos Janelsi- 
nos - Eglitienės aplanku. Skai
tantiems latviškai ar norintiems 
veikalą Įsigyti, neturėdamas 
"Gramam Draugs" adreso, duo
du žinomo latvių spaudos platin
tojo, iš kurio esu pirkęs latviš
kų knygų, ir pilnai rekomenduo. 
ju jo paslaugomis pasinaudoti. 
Tai Mr. L. Rumaks, 27 Miller 
Place, Hempstead, N.Y. 11550. 
Jis man ne tik atsiuntė prašy
tas knygas, bet pridėjo daugy
bę kitokių latvių knygų katalo
gų, kainaraščių, kuriuos, neno
rėdamas išmesti, atidaviau lat
viams.

DIDELIS DĖMESYS 
LIETUVIAMS

Mums ypatingai malonu, kad 
"Lielais mėmais" knygoje net 
du skyriai pašvęsti lietuviams. 
Lietuvaičių skyriuje pradeda nuo 
Anš. Egličio "iškastos” lietuvai
tės Liza Montell. Plačiai apra
šo Rūta Kilonytę - Lee, pažy
mėdamas, kad ji nesutinka būti 
vadinama amerikietiškai Ruth, 
bet reikalauja lietuviško vardo 
Rūta. Šilti žodžiai Joanai Šim
kutei, ir kt.

Lietuvių skyriuje daug dėme
sio skiria Lawrence Harvey, ku
rį lietuviškai vadina Laurynu 
Mykolu Skikne. Skaitome apie 
Jokūbą šerną (Jaąues Šernas), 
apie Kaz Garas (Kazimierą Gai
žutį). Ir Cha ries Bronson, kurį 
irgi A. Eglitis "iškasė" kaip lie
tuvį. Pažymi, kad John Gielgud 
giminės Lietuvoje žinomi nuo 
XVI ar XVII a.

Knygoje yra ir daugiau mū
siškių pavardžių. Pav., Jurgis 
Gliaudą, Romas Kalanta ir kt. 
Lietuviai apie savo įdomių in
formacijų ras "Lielais mė
mais", kuri būtina ir kiekvienam 
lietuviui, manančiam rašyti fil
minėmis temomis. Gi ilgainiui

Latvių dailininkė Veronika Ja- 
nelsina-Eglitienė.

Alg. Gustaičio nuotrauka

latviai, linkėčiau, turėtų paga
minti filmą užvardinę: Anšlavs 
Eglitis Hollywood*e. To jis tik
rai vertas. Kiek esu pastebėjęs 
ir patyręs, nuolat ir nuolat jis 
primena filmų garsenybėms lat
vių tragediją, Latvijos ir Pabal 
tijos okupaciją, kaip joks kitas 
latvis sugebėdamas pasikalbė
ti su pačiais žymiausiais filmi
nio pasaulio žmonėmis ir dauge 
liui jų, vienokiu ar kitokiu būdu, 
primindamas mūsų bendrą sopu 
M.

JO ŽMONA — KRITIKE IR 
MENININKE

Nėra inteligento latvio, kuris 
nežinotų dailininkės Veronikos 
Janelsinos - Eglitienės. Jos ta
pybos kūriniai, kaip tikra meno 
galerija, puošia jų erdvų, plačių 
langų ir stumdomų durų, moder
nų namą puikiame Los Angeles 
priemiesčio Pacific Palisades, 
Calif., rajone. Tarsi seno latvių 
dvaro vasarvietė, tyliai dunkso 
medžių, krūmų, gėlių tankynėje, 
aplinkui skardenant paukšte
liams.

Ji yra sukūrusi apie 40 virše
lių Anš. Egličio knygoms. Pa
prašyta, keletą jų išdėsto. Visi 
trijomis spalvomis, nors ki
tiems dailininkam leidyklos te
leidžia naudoti dvi spalvi. Ste
bėtinai įvairūs. Patrauklūs, ryš
kūs, vykusiai derintomis spalvo
mis, .modernūs ir meniški. Ži
nant latvių dėmesį saviesiems 
menininkams tikiu, su laiku bus 
išleistas albumas - knyga su 
Veronikos Janelsinos - Eglitie
nės knygų viršeliais.

POKALBIS SU ANŠLAVS 
EGLlClU

"Lelais mėmais" pasirodymo 
proga 1973 kovo 3 d. (nors knygo
je atspausdinti 1972 metai) turė
jau pasikalbėjimą su Anšlavs 
Egličiu.

Iš kart jis pasakė, kad pa
grindinė jo raštų kritikė yra jo 
žmona Veronika Janelsina. Ir 
šioje knygoje daug minčių, po
sakių yra jos, tik mano užrašy
tų, — tarė. Ji yra gera ir ver
tinga mano raštų kritikė, — pri 
dėjo.

Anšlavs Eglitis yra labai pro 
duktyvus latvių literatūros kūrė ■ 
jas, nors jis pats sakosi esąs 
nei darbštus, nei drausmingas. 
Tatai, be abejo, tėra jo kuklu
mo apraiška. Jie abu gyvena vien 
iš kūrybos. Latvių spauda moka 
gerą honorarą ne tik už atspaus 
dintus straipsnius, bet ir mažas 
žinutes. Kaip ir už teatrinius 
vaidinimus, knygas.

šiuo kart tikrai nežino, kokiu 
traižu atspausdina "Lelais mė
mais", bet mano, bus apie trijų 
ar keturių tūkstančių egz. tira
žu. Knyga tikrai maloni paimti 
Į rankas.

Filminėmis temomis medžia
gos turi nepalyginamai daugiau, 
Latvių spaudoje yra paskelbęs 
gerokai virš tūkstančio filmų 
recenzijų ir net kritikų, nema
ža pasikalbėjimų su filmų gar
senybėmis.

Anšlavs Eglitis turi erelišką 
nosį, aukštą kaktą, baltus.tar- 
si pajūrio bangų suverstus plau - 
kus. Įžvelgiančios akys spindu
liuoja pasitikėjimu, tiesa. San
tūrios lūpos, siaurėjantis smak 
ras. Asketiškas, aukšto liemens. 
Visad skoningai, tvarkingai ap
sirėdęs. Atsitiktinių draugysčių 
neieško. Nepaprastai kuklus, ra
mus.

Bet patartina neprasižioti ne 
į gaidą. Anais metais vienas lat
vis parašė jam privatų laišką, 
pamokslaudamas ir pamokyda
mas filmo žvaigždžių reikalu. Da
bar tasai galės pasiskaityti at
sakymą knygoje. Nosies kaišio- 
jimas tarp durų nepatartinas, 
kaip ir pirštų, nors tos durys 
ilgai nevarstomos.
"ATRODĖ, LOŠIU PER PUS?"

Gyvenimo pradžia JAV -se ne
plojo per petį. Dirbo kaip namų

Kun. dr. Juozas Prunskis Lietuvių Foto Archyvo nuotr.

GYVENIMO PILNUMOS 

SIEKIANT Antanas Nakas

Trumpoje laikraščio kroniki
nėje žinutėje skaitėme, kad kun. 
dr. Juozas Prunskis, sulaukęs 

dažytojas, nes buvo arčiausiai 
profesijos. (Anš. Eglitis yra bai
gęs Rygos Meno Akademiją). To
je, beveik "idealioje" profesijo
je neilgai išsilaikė. Pradėjo dirb
ti kaip dėžių iškrovėjas.

-- Žinote, didelio svorio dė
žes,- metimu sugautas, galima 
lengvai užmesti aukščiau, jei ne 
prarandi balansą. Dienaibaigian 
tis, kai nuovargis kerta visus 
kaulų sudflrimus, tokie mėty
mai darosi nesklandūs, vėluo- 
jiesi ir dėžės pradeda traukti 
žemyn.

-- Sykiais pagalvodavau, dė
žė užvirs ant manęs. Atrodė, 
lūšiu per pusę lygiai Į dvi dali.

Iškraudavo skalbimui maši
nas, šaldytuvus ir kt. Kartą at
vežė didelę dėžę šautuvų. Rei
kėjo dėžes atplėšti ir suskaičiuo
ti. Dauguma kitų darbininkų bu
vo meksikiečiai, kiek negrų. At- 
sibodus tylėjimui sakau meksi
kiečiams, dabar geriausia pro
ga gauti penkių centų pakėlimą 
valandai.

— Kaip?, — jie nustebo.
— Kaip? Nagi, turi šautuvą 

rankoje. Nueik su juo pas bosą 
ir parašyki valandai penkių cen. 
tų pakėlimo.

Nuleido galvas meksikiečiai. 
Galvojo, galvojo ir vienas pra
bilo.

— O kas bus, kai išeisime 
iš boso kambario?

-- Kas bus? Nagi, pradės mo
kėti po penkius centus daugiau.

Nemaža meksikiečių kažin kur 
gilumoje turi banditų vado Zapa- 
tos savybių. Nei vienas jų nepa
galvojo, kad tai buvo humoras. 
O tūlas nuėjo pas bosą ir savaip 
išpoškino, kas tas tipelis, tas iš 
Latvijos, organizuoja sukilimą. 
Momentaliai buvau atleistas. 
Taip baigėsi mano karjera ame
rikiečių pramonėje, --šypsoda

mas pasakojo Anš. Eglitis.
Jaunystėje jis, kaip nemaža 

spaudos žmonių, pradėjo poezi
ja. Bet netrukus pajuto, kad po
ezija per siaura platesniam iš
sireiškimui, išsisakymui.
Jam begyvenant JAV-se jau 

keletą kartų buvo kviečiamas 
atvykti į okupuotą Latviją, bet 
kvietimais nepasinaudojo. Be 
abejo, komunistam būtų didelis 
laimėjimas pasigavus Anšlavs 
Eglitį.

(Nukelta Į 6 psl.) 

pensijos amžiaus, pasitraukia 
iš Draugo redaktoriaus pareigų. 
Šia proga jo bendradarbiai,drau
gai bei prieteliai, kovo 18 d. Chi
cagoje Liet. Tautiniuose namuo
se surengė pagerbimą.

Turbūt mažai Chicagoje yra 
lietuvių, kurie kun. Prunskio ne
pažintų arba nebūtų spaudoje, 
skaitę jo straipsnių bei repor
tažų. Jis, jei tik suskumba, ne
praleidžia nė vieno lietuviško 
didesnio parengimo, koncerto, 
meno parodos atidarymo, teatro 
vaidinimo arba kitų reikšmin
gesnių liet. įvykių. Dažnai, tarp 
žmonių masės, iškyla pražilusi 
galva, pamatai šiek tiek pablyš
kusį veidą su nežymia šypsena 
lūpose. Jį visi ir jis visus pa
žįsta, kiekvienam rasdamas ma
lonų žodį.

Daug kas gali jam pavydėti 
reportažų rašymo būdo. Sėdė
damas salėje, koncertui baigian
tis, jis užbaigia rašyti reporta
žą, kuris bus atspausdintas ki
tos dienos laikraščio laidoje. 
Jo rašiniai taiklūs, persunkti 
pagarba ir meile asmeniui apie 
kurį jis rašo, išsamūs ir objek
tyvūs. Muzikos recenzentui ne 
daug kas belieka pasakyti. Jei 
recenzentams už darbą būtų mo
kamas honoraras, vietoje kar
tais grubių priekaištų, tai pa
sakyčiau, kad kun. Prunskis tie
siog atima iš jų duoną.,. Savo 
sprendimuose jis laikosi teisin
go teisiško principo: geriau 10 
kaltų išteisinti, negu vieną ne
kaltą pasmerkti.

Jo žurnalistinė veikla labai 
plati ir šakota. Kaune 4 metus 
redagavo dienraštį XX Amžių, 
o čia Chicagoje 25 metus iš
buvo Draugo redaktorium. 
Sumanė, davė formą ir turini 
šio laikraščio kultūriniam prie
dui, kurį redagavo 12 metų. Sa
vo patrauklia asmenybe bei tak
tu, sugebėjo Į laikraščio bend

ELECTRICIANS 
MACHINE REPAIR MEN 

MILLWRIGHTS
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radarbius suburti įvairių pažiū
rų žmones. Parašė 25 knygas 
bei brošiūras, o Draugo laik
raščiui virš 8.000 straipsnių. 
1945 m. Washingtone, katalikiš
kame universitete gavo bažny
tinių teisių daktaro laipsnį. Pa
tirti Įvykiai ir išgyvenimai už
grūdino jo būdą ir pagilino tikė
jimą Į spausdino žodžio galią.

Norėdamas prailginti savo dar
bo tęstinumą,jis įsteigė iš savo 
santaupų fondą ir jį teisiškai su
tvarkė, kad kasmet būtų skiria
ma premija labiausiai pasižy
mėjusiam žurnalistui, kurį pa
rinks liet, katalikų bendrija. 
Vienkart jubiliatas reiškiasi Chi
cagos arkivyskupijos senate, f 
kurį jis buvo išrinktas lietuvių 
kunigų. Čia jam pasisekė iško
voti, kad tremtinių kunigų tei
sės būtų sulygintos su vietinių 
kunigų teisėmis ir jie gautų vie
nodą atlyginimą bei pensiją. Pats 
šia privilegija negali pasinaudo
ti, nes nepriklausydamas kuriai 
nors parapijai ir negaudamas 
algos, šion kategorijon neįei
na. Jo gyvenimo kelias vingiuo
jas! į aukštą kalną. Jau didesnė 
pusė, kuriuo jis žengia, pasiek
ta. Daug matyta, patirta ir daug 
kas pasakyta. Tokią šakotą as
menybę sunku apibūdinti. Rei
kia turėti Pascalio, Romain Ro
lando, Dostojevskio arba Heming 
vėjo talentą, kad galėtum apie jį 
pasakyti ką nors gilesnio ir reikš
mingesnio. Jauti, kad rašinys 
pasilieka pilkas ir banalus.

Man regis, kad visa kun. 
Prunskio žurnalistinė veikla per 
sunkta meile Lietuvai. Vienokiu 
ar kitokiu būdu jis vis apie ją 
kalba, vis prie jos sugrįžta. 
Jis visur mato jos išblyškusį 
veidą, amžinai jauną, kurios aky
se atsispindi tėviškės gilus dan
gus, išvaikščioti takai, jaunys
tėje altorių šešėlyje praleistos 
dienos, pražydę pavasario sodai 
ir motinos gėlės užaugintos dar
želyje. Atrodo, kad jis tik Lie
tuvai rašo ir kuria, apie kurią 
sakoma, dainuojama, kad ji yra 
seniausia ant šios žemės, daug 
kartų mirusi ir vėl atgimusi ir 
vėl pasilieka jauniausia mūsų šir. 
dyse... Ir nakties šešėlis, už
merkdamas jo pailsusias blaks
tienas, suskumba dar prašnabž
dėti: "Aš nemačiau, kad taip 
žydėtų/, kad tiek žiedų ant Obe
lės.../ Ateis naktis - dangus 
žvaigždėtas/, sapnais, kaip ma
riomis užlies, (A. Miškinis).

Kartą matyt nelabasis mane 
pagundė, vienoje recenzijoje pa
rašyti ir pasiųsti Draugui, kad 
dainininkei pravartu būtų ret
karčiais išgerti vyno taurę. Te
lefonu kun. Prunskis švelniai 
mane paklausė: ar negalima bū
tų žodžius "vyno taurę" pakeis
ti į "pieno stiklą"? Aš jam dar 
švelniau atsakiau, kad meni
ninkai visada linkę pirmenybę 
atiduoti vynui, bet ne pienui...

Solenizantas dar nesiruošia 
keliauti Į palaimintus Elizejaus 
laukus. Reikia džiaugtis jo at
liktais darbais ir dar pridurti, 
kad tik dabar prasidės jo žur
nalistinė veikla, nes tiek daug 
sumanymų dar neįvykdyta, dar 
daug gerų darbų neatlikta. Kas 
moka dainuoti, tas visada suras 
dainą. Kartu su T. Wolfe galime, 
pasakyti: "Didelis yra žmogus 
dėl to, kad savąjį gyvenimo troš
kulį paverčia kūrybiniais žy
giais, kurie liktų žmogaus liu
dijimu, jei kada jis numirtų". 

Be to, dar tarp mūsų liko 
neišspręstas klausimas: kas 
buvo tas genijus, kuris sugebė
jo vyno lašą paversti saulės 
spinduliu?

Lauksime iš solenizanto tuo 
klausimu disertacijos. O tuo 
tarpu jo gerus darbus telydi 
mūsų nuoširdūs linkėjimai, dan
gaus palaima ir Madonos, kurios 
nuolankus gerbėjas jis buvo ir 
yra, šypsena.
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Grupė Bostono lietuvių Vasario Šešioliktosios minėjime. Centre stovi adv. Šalnienė, adv. J. Grigalius, 
A. Keturakis, dr. S. Bačkis, Lietuvos pasiuntinybės Nashingtone patarėjas, pasakęs minėjime pagrindi
ne kalbą, ir kiti. J. Rentelio nuotrauka

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI BOSTONE
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo 55-rių metų sukak
tis buvo paminėta Bostone vasa
rio 18 d., sekmadieni. Prasidė
jo pamaldomis 10 vai. ryto Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, dalyvaujant organizaci
joms su savo vėliavomis. Šv. Mi
šias už pavergtą Lietuvą atnaša
vo klebonas kun. Bartašiūnas ir 
pasakė šventei pritaikintą pa
mokslą. Pamaldų metu giedojo 
parapijos mišrus choras, veda
mas komp. J. Kačinsko. Pamal
dos baigtos Lietuvos himnu. 
Nuo 11 iki 12 vai. lietuvių radijo 
valanda "Laisvės Varpas", ve
dama P. Viščionio, davė minė
jimui parengtą programą, ku
rios Įdomiausia dalis buvo Jono 
Rūtenio dramatinis vaizdelis 
"Kalanto susideginimas".

Centrinis šventės minėjimas 
vyko 2 vai. po pietų Lietuvių pi
liečių klubo auditorjoje. Atida
rė vietinio ALT skyriaus pirm, 
adv. J. Grigalius, pakviesda
mas A.L. veteranų St. Dariaus

ANŠLAVS

EGLITIS...
(Atkelta iš 5 psl.)

Rašo mašinėle, vienu pirštu, 
ilgiausiai nepavargsta. Rašyda
mas padaro daug klaidų, kurias 
iš kart ar vėliau taiso. Prieš 
kiek laiko buvo Įsigijęs elektri. 
nę rašomą mašinėlę, bet ji ne
trukus sugriuvo. "Matomai, bu
vo pritaikyta didelių v.irŠininkų 
glešnom sekretorėm, terašan- 
čiom pora valandų per dieną",
— sako. Man, padaužius kas
dien po keletą gerų valandų, tuoj 
nusigyveno iki galutinio susmu
kimo.

Kiekvieną literatūrinĮ raštą 
taiso, perrašinėja po keletą kar
tų. Tada stebisi, kaip blogai bu
vo parašęs pirmą kartą.

Mudu abu apgailestaujame, 
kad lieuvių kalba yra tiek nu
tolusi nuo latvių, jog dabar vie
ni kitų jau negali suprasti. Gai
la, kad vienijimą Į vieną kalbą 
nepradėjo prieš kokius pusant
ro šimto metų, kada buvo pade
dami kalbiniai pagrindai.
Lietuvių ir latvių kalbinin

kams, kaip ir politiniams vado 
vams, reikėtų rimtai pastudi
juoti dabar jau tų dviejų kalbų 
artinimą bent iki tokio laips
nio, kad būtų galima bent susi
kalbėti. Tatai beveik būtinybė 
dabartinėje padėtyje, kai rusai 
visomis išgalėmis pabaltiečius 
naikina. Tuo reikalu aš jau ne 
kartą rašiau mūsų spaudoje, bet 
iki šiol dar niekas nepajudėjo. 
Aišku, lengviausia nieko neda
ryti...

Anšlavs Egličio darbo kam
bario pagrindinis baldas yra sta
lelis su rašoma mašinėle ir kė
de. Priešais, ant sienos kroko- 
diliška oda. Kairėje didelis, pla
tus, langas. Dešinėje didelė kny 
goms lentyna, pripakuota kny
gų. Tenai Latvijos vėliavėlė bei 
ryškus užrašas Latvija. Šalia 
rašomo stalelio dėžės su rank
raščiais, popierių. Užpakalyje
— didelė spinta (amerikiečiai , 
kambarį buvo pastatę kaip mie 
gamąjĮ) drabužiams, dabar su 
skirstyta lentynomis, jose pil
na iškarpų, užrašų, rankraščių, 
knygų.

Jau yra paskelbta virš 40- 
ties Anšlavs Egličio knygų, ku
rias bevertindami kritikai var
žosi išsireiškimų parinkimu, jo 
raštų kalbos Įdomiomis savy
bėmis, literatūriniužvalumu.Ne 
žiūrint to, net po neilgutėmis fil
mų apžvalgomis pasirašo pavar
de. Jis, -- latvių literatūroje 
vakarietiško filmų pasaulio pra
dininkas. 

posto vadą pravesti organizaci
jų vėliavų Įnešimą Į sceną. Kun. 
Bartašiūnui sukalbėjus maldą už 
Lietuvą, visų buvo sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos Himnai, piani
nu palydint komp. J. Gaideliui. 
Toliau programai vesti buvo pa
kviesta stud. A. Dabrilaitė. Ji 
su Saulium Cibu perskaitė vals - 
tijos gubernatoriaus miesto ma
joro ir kongresmano Moakkey 
priklamacijas ir sveikinimus. 
Keleivio redaktorius Jackus 
Sonda perskaitė sąrašą vietinio 
skyriaus savanorių - kūrėjų ir, 
juos pagerbiant, mokinės Aušra 
Skabeikytė ir Reda Veitaitė kiek 
vienam jų prisegė po baltą gvaz
diką.

Latvių vardu sveikino sąjun
gos pirm, d r. Juris Šresers ir 
Latvių-Lietuvių vienybės drau- 
gjos vardu Olgerts Liepins, Uk
rainiečių pirmin. KonradHusak, 
estai sveikino raštu.

Pagrindinis šventės prelegen
tas ar buvo Lietuvos atstovy- 
tas buvo Lietuvos atstovybės 
V/ashingtone patarėjas dr. Sta
sys Bačkis. Jis savo kalboje 
perbėgo visus svarbiausius pra
ėjusių metų Įvykius okupuotoje 
Lietuvoje ir kas padaryta ir da
roma mūsų vadovaujančių asme
nų ir organizacijų, informuo
jant laisvojo pasaulio viešąją 
opiniją apie mūsų tautai daro
mas skriaudas.

Meninę minėjimo programą 
išpildė vyrų balsų sekstetas, ve
damas kump. J. Gaidelio, nuotai
kingai padainuodamas šešias dai
nas. Aukų surinkta 2,616.75.

Bendrai vertinant, minėjimas 
vyko sklandžiai, žmonių buvo pil
na salė, aukojo dosniai. Gaila, 
kad programon nebuvo Įvestas 
mūsų mokyklinis jaunimas, kas 
labai praktikuojama kitose mū
sų kolonijose. Visa šventės mi
nėjimo tvarka labai sustingus 
savo scenose formose. O Į gy
venimą jau yra atėjusi ir mūsų 
jaunoji išsimokslinusi karta. Rei
kėtų ją Įtraukti ir duoti pasi
reikšti vadovauti Lietuvos lais
vinimo darbe. Nuotraukose pas 
gubernatorių, miesto pareigū
nus, scenoje visur matomos tik 
žilos galvos ir vis tie patys vei
dai. O kodėl gubernatorius, pa
sirašydamas prokalamaciją, ne
galėtų būti apsuptas gražiuose 
tautiniuose rūbuose pasipuošu
sių jaunų lieuvaičių; tai būtų 
efektingiau pasirodyti, kad ir mū
sų jaunimas domisi pavergtos 
tėvų žemės likimu. Gyvenimas 
šuoliais žengia pirmyn. Reikia 
ir mums ieškoti naujų formų, 
tada ir Nepriklausomybės šven
tės minėjimai pasidarys pa
trauklesni ir mielesni ne tik 
mums bet ir mūsų bičiuliams 
svetimiesiems.

Didelio tiražo ir plačiai skai
tomas amerikiečių visuomenės 
Bostono "The Christian Science 
Monitor" savo š.m. vasario 24 
dienos numeryje paskelbė pla
tų vedamąjį antrašte: "The Bal 
tie people: a reminder“. Bpsto- 
no ramovėnų valdyba pasiuntė 
laikraščio redaktoriui gražią pa
dėką, tai turėtų padaryti ir ki
tos lietuvių organizacijos, nes 
amerikiečių spauda yra mūsų 
neįkainuojama talkininkė, o Į 
jos puslapius patekti nėra taip 
lengva.

Vasario 15 d. So. Boston Tri
būne paskelbė ištraukas iš gu
bernatoriaus proklamacijų ir 
ruošiamą Lietuvos nepriklauso 
mybės 55-rių metų sukakties 
minėjimą.

Tarptautinio Instituto vado
vybė vasario 18 d. vakare savo 
patalpose surengė lietuviųvaka- 
rą. Jo programoje tarptautinei 
publikai M. Drunga parodė skaid
rių, vaizduojančių Lietuvą, dai
navo J. Gaidelio Sekstetas ir O. 
Ivaškienės jaunieji pašoko tris 
tautinius šokius. Gaila, kad pro

gramos metu nebuvo bent trum
pai anglų kalboje paaiškinta da
bartinė okupuotos Lietuvos būk
lė.

"Garso Bangų" radijo valan
dėlė angliškai kalbantiems lie
tuviams vasario 16 d. nuo 8 iki 
8:30 vai. paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės sukakti. Kalbė
jo Mykolas Drunga, Romo Šle
žo gerai paruoštą montažą apie 
Lietuvą perdavė Birutė Vaičjur
gytė, Perkūnas Krukonis, Povi
las Manomaitis ir kiti, ši radijo 
valandėlė anglų kalba turėtų bū
ti plečiama, įjungiant Į progra
mą mūsų jaunuosius akademikus 
bei universitetų lietuvišką stu
dentiją.

J. V. SUDUVAS

BIBLIOGRAFIJOS 
DUOMENŲ RINKIMAS

Lituanistikos Institutas 
praneša, kad susitarus su 
JAV Lietuvių Bendruome
ne, Lituanistikos Instituto 
Spaudos ir Bibliografijos 
skyrius perima išeivijos 
bibliografijos duomenų rin
kimo ir skelbimo darbą. Po
vilas Gaučys yra pakvies
tas tvarkyti technišką šio 
darbo dalį. Todėl leidėjų 
prašo siųsti po vieną eg
zempliorių visų išleistų lei
dinių — laikraščių, žurnalų, 
knygų, brošiūrų, gaidų ir 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

t.t. — sekančiu adresu: Po
vilas Gaučys, 3222 West 
Marquette Road, Chicago,
III. 60629, USA.

Atlikus bibliografinius 
išrašus, spauda ir knygos 
bus perduodamos Pasaulio 
Lietuvių Archyvui, kur vi
sa bus komplektuojama. 
Reikale spauda galės pasi
naudoti tyrinėtojai -savo 
mokslo darbams.

• ”Kovos dėl Lietuvos Ne
priklausomybės” knygų I 
tomų dar galima gauti. Kai
na 12 dolerių. Gaunama ad
resu: K. Ališauskas, 7312 
So. Washtenaw Avė., Chi
cago, III. 60629. U.S.A.

• Jaunimo Peticijos ko
misija pakartotinai prašo 
visus, kurie dar neišsiuntė 
užpildytų peticijos blankų, 
skubiai juos išsiųsti. Pra
šome labai paskubėti, nes 
jau yra pradėtas įrišimo 
darbas, kuris ilgai neužsi
tęs ii* pavėluotai išsiųsti 
blankai į knygas nebepateks 
ir nebus įteikti. Siųskite 
peticijos blanke nurodytu 
adresu.

• Romo Viesulo grafikos 
kūrinių paroda įvyks gegu
žės 12 d. Bostone. Rengia 
skaučių židinys.

• Vytautas Meilus tar
naująs Kanados Imigraci
jos įstaigoje Ottawoje, per
keliamas į ambasadą Švedi
joje. Anksčiau dirbo Kana
dos pasiuntinybėse Ispani
joje ir Japonijoje.

• Poetas Stasys Santva
ras balandžio 4 d. dalyvaus 
Rochestery, parapijos salė
je rengiamame jo poezijos 
vakare, kurį suruošti ini
ciatyvos ėmėsi rašytojas 
Jurgis Jankus.

• LB Clevlando Apylin
kės visuotinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. balandžio 
mėn. 1 d., 5 vai. p. p. (sek
madienį), Nauj. parapijos 
žemutinėje salėje.

Darbų tvarkoje: ataskai
tiniai apyl. valdybos prane
šimai, valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai ir 
aptariami kiti apylinkės 
reikalai.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL & DIE 
MAKERS

FOR 2nd & 3rd SHIFT

Experience in large stamping 
and draw operation and be able 
to sėt up work from blue prints 
and elose tolerance.

ALSO

JOURNEYMAN
ELECTRICIAN

FOR 2nd SHIFT
Mušt have experience in ma- 
chinery repair.

APPLY OR CALL
ANDERSON BOLLING 

CO.
212 Prospect St.
Goshen, Indiana 

219-533-3191
(18-24)

IST CLASS SKILLED 
ALL AROUND MACHINE 

REPAIRMAN
Mušt have experience in hydraulies 
excellent pay, good working condi- 

tions and fringe benefits.
APPLY 1N PERSON 

MICHIGAN RIVET DIV. 
21221 HOVF.R RD. 

WARREN, MICH.
(1824)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
PUNCH PRESS

SĖT UP MEN and OPERATORS 
Experienccd for new horizontai and 
vertical automatic feed minster pres- 
ses.

Ist &c 2nd shift.
Many fringe benefits & excellent 
vvorking conditions.

KENDALE INDUSTRIES INC. 
8600 EAST PLEASANT VALLEY RD.

INDEPENDF.NCE, OHIO
An Equal Opportunity Employer 

(16-22)

WANTED 
EXPER1ENCED 
MOLDERS 

STEADY WORK FOR QUALIFIED 
MEN.

FRINGE BENEFITS 
WARREN ALLOY FOUNDRY 

32800 MOUND RD. 
U'ARREN, MICH. 

313-939-6620
(20-23)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED

MAiCHINIST-EXPERlENCED 
Well established company a 
long resident of Cleveland. 
(Since 1911), needs some<good 
engine and turret lathe men 
iwho:
• Likę to work a 40-hr. week

(not much overtime) to have more 
time a t home

• Want to quit job hopping and be 
established with a company that 
has continuous work

• Likę to do shop type work using 
skills in print reading, setting up 
machines, grinding tools, checking 
own work, machining different ga
teriais

We do not pay the high rates. 
normally assocated with short 
term high pressure work ,wish 
we could) būt we do offer:
• Long term peace of mind
• Historically, no lay offs
• Reasonable rates
• Good fringes for those who qualify
• A clean shop
• Pleasant working conditions 
CALL US TODAY AND WE W1LL

TALK ABOUT IT

MERIAM INSTRUMENT
10920 MADISON AVF.. 

216-281-I 100 Mr. HARTSEL 
CLEVELAND. OHIO

(20-26)

$2,220
FIRST-YEAR BONUS 

PLŪS 
$800-$1200 

Mounthly Earnings 
to Start

lf you Are a Successful Sales Repre- 
sentative, or Want To Be, Here’s 
Our Career Offer:

’I'RAINING: Thoroughtraining at our 
National Sales Training school: ex 
penses paid plūs salary; earnings 
vvhile learning, plūs complete on 
the job training guaranteed to help 
make you successful.

CUSTOMERS: Our representatives
call on present satisfied elients 
and contacts. National and locaJ 
advertising alvvays guarentees 
places to go and people lo see.

COMPANY: Nationality known and 
recognized leader in its field.

EARNINGS.: No calling on income, 
excellent potenlial for consistanl 
five figure income even the firsl 
year.

SECURITY: Our Triple pay Program 
not only puts a fortune at your 
fingertips while you’re working, it 
also assures you a fortune to live 
on when you relirc or are disabled.

TH1S IS not a fly-by-night or fasl- 
buck proposition. We are inter- 
ested in career-minded, ambitious 
individuals who have a neat ap- 
pearence and want to make money.

SOUNDS TOO GOOT TO
BE TRUE?

LET US SHOW YOU.

PHONE LEN ML.R1TZ

609-662-4044
MONDAY THRU FRIDAY

10:00 A. M. to 6:00 P. M.

Mutual of Omaha
Life Insurance Affiliate: 

United of Omaha

Equal Opportunity Companies M/F 
(20-22)
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rapijos salėje, šaukia sky
riaus narių metinį susirin
kimą. Bus padaryta visų 
dalyvaujančių narių nuo
trauką. Kas neturi susisie
kimo prašau kreiptis j val
dybos narius: S. Astrauską 
tel. 943-5948, Z. Tarutį — 
944-0539, A. Jonaitį ■— 
531-4608. Prašoma narius 
kuo gausiau dalyvauti.

L.V.S. Ramovė 
Skyriaus Valdyba

Lietuvos Dramos teatro aktorei

ANTANINAI

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI

Lietuvoje mirus, dukrai DALIAI, žentui dr.

JONUI MAURUKUI ir jų visai šeimai nuo

širdžių užuojautą reiškia

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• L.V.S. Ramovė Cleve
lando skyrius š. m. kovo 25 
d., 4 v. p. p. šv. Jurgio pa-

• Kapitonas Ted Neura,

MALONIAI KVIEČIAME VISUS I

KAZIUKO MUGĘ
Šeštadienį, kovo mėn. 24 d.

Atidarymas 4:30 vai. Baigiamoji programa 9:00 vai.
ŠV. MERGELĖS NEPALIAUJAMOS PAGALBOS 

PARAPIJOS SALĖJE, 
18022 NEFF ROAD.

Karšti lietuviški valgiai. — Saldumynų stalas. — Tautodailės darbai, keramika, 
lietuviškos lėlės ir kitos įvairenybės.

CLEVELANDO SKAUTIJA

Juozas ir Birutė 
Skrinskai

- -

Lietuvos Dramos teatro aktorei

ANTANINAI

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI

Lietuvoje mii-us, dukrai DALIAI, žentui dr.

JONUI MAURUKUI ir jų visai šeimai nuo

širdžią užuojautą reiškia

Algis ir Roma
Čepuliai

Lietuvos Dramos teatro aktorei
ANTANINAI

VAINIŪNAITEI-KUBERTAVIČIENEI 
Lietuvoje mirus, jos dukrai DALIAI MAURU- 
KIENEį ir šeimai reiškiame gilią užuojautą

Vladė, Antanas, Rūta ir Gediminas 
Butkai

31 m. amž., iš Brunswick,- 
Ohio, žuvęs prieš 8 metus 
Vietname, tuo metu kai ten 
buvo pasiųsta tik 600 kari
nių patarėjų, visad ir visur 
stengdavosi pabrėžti savo 
lietuvišką kilmę.

Kpt. T. Neura buvo pir
moji auka Vietname iš Me
dina apskrities. Dabar, pri- 
siminant žuvusius karius iš 
Medina karius, buvo pa
gerbta ir jo atmintis.

Neurų ūkyje, kurį tvar
ko jo motina ir broliai, 
prieš keletą metų Clevelan
do lietuviai dažnai ruošdavo 
gegužines.

• Lietuvaitė seselė iš Cle
velando norėtų važiuoti į 
Chicagą, jeigu atsirastų va
žiuojančių j Chicagą nuo 
kovo 15 — balandžio 7, ji 
būtų dėkinga, kad jai pa
skambintų tel.: 481-4169.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus narių susirinki
mas įvyks balandžio 15 d. 
Europa Travel Service pa
talpose. Bus renkama nau
ja valdyba ir atstovai į 
ALT S-gos seimą.

HOUSE FOR SALE
Brick single off East 185 

Street. 4 bedrooms, hot 
water heat.

GEORGE KNAUS 
Real Estate 
481-93000

819 East 185 St.

S. Amandos Muliolienės iš šiaudelių pagaminti paveikslai, kurie 
bus išstatyti Kaziuko mugėjeClevelande. V.Bacevičiaus nuotrauka

TRUSSES—
BACK SUPPORTS 
ELASTIC STOCKINGS 

EKPERT FITTER ON DU- 
TY. 9:00 AM TO 5:00PM.

ROTH-WARREN 
PHARMACY 

1619 Euclid Avė. 
241-7340

KVIEČIAME VISUS
Į MUGę

Ką daro Clevelando skautės 
ir skautai?

Jau nuo Kalėdų pradėjo ruoš 
tis didžiajai skautiškai pramo
gai -- Kaziuko Mugei. Stropiai 
dirba pavieniui ir kartu su va
dovais, užsispyrę, kad ši mu
gė būtų gražiausia, didžiausia 
ir smagiausia iš visų. Sueigo
se repetuoja programą: dainas, 
pasirodymus.

Sapnuose visi jau mato, kaip 
kovo 24-toji atrodys: salė bus 
išpuošta, stalai apkrauti gra
žiais išdirbiniais, o lygiai 4:30 
vai. Naujosios parapijos salėje 
išsirikiuos prieš susirinkusius 
tėvelius, draugus, pažjstamus, 
kaimynus ir svečius Neringos, 
Klaipėdos ir Pilėnų tuntai. Po 
trumpos oficialios dalies visi 
turės laiko paviešėti, pamatyti 
ir įsigyti pačių skaučių ir skau - 
tų padarytų darbelių, pasivai
šinti skaniais pietumis ir ma
myčių iškeptais skanumynais, 
aplankyti jaunimo kavinę. O de
vintą valandą -- pats įdomu
mas! Visi pamatys ir išgirs 
kaip moka dainuoti Clevelan
do skautija. Programos tema: 
Vai lėkite dainos. Po to visi 
patenkinti grjš namo...

Amandos Muliolienės iš šiau
delių pagamintas paveikslas, ku 
r{ žiūrovai galės matyti ir įsigy
ti Kaziuko mugėje.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Tad kviečiame jus visus — 
nuo mažiausio iki didžiausio — 
kovo 24-tą dieną praleisti ke
lias valandas kartu su mumis. 
Mes esame jūsų jaunimas — 
dalinkitės mūsų džiaugsmais!

Iki pasimatymo Kaziuko mu
gėje. Vilija Nasvytytė

Clęvelandiečių aukos Lietuvos 

laisvinimo reikalams
A. A.

ANTANINAI KUBERTAVIČIENEI
Lietuvoje mirus, dukrai DALIAI, žentui JONUI, 
anūkams DAINAI, RIMUI ir AIDAI nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Aldona Raulinaitienė 
Andrius ir Ingrida 

Kristina Raulinaitienė

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLED

ENGINE LATH OPERATORS 
and SĖT UP MEN— 

W1TH TRACER EXPER1ENCE.
Mušt have job experience and be 
able to sėt up work from blue prints 

and close tolerance. 
For Ist & 2nd Shift.

55 hour week. Long program 
$6.00 per hour to start 

WARREN LOCATION 
313-758-3550

(20-22)

šauliui
BRONIUI GRINC IUI

staiga mirus, žmonai URŠULEI, sūnums RIMUI, 
ALGIUI ir giminėms kuopos šaulės ir šauliai 
reiškia gilią užuojautą

Karininko Juozapavičiaus 
šaulių Kuopos Valdyba

HEAT TREAT.
MAINTENANCE MAN

WeJding. bricking, general repair. 
Top scale, benefits and overtime. 
Perfection Heat Treating Co., 11650 
Wormer, Detroit, Mich- 48239. 3 13- 
538-4600 PHONE OR WRITE.

(16-22)

Iki 1973 m. kovo mėn. 13 d. 
Amerikos Lietuvių Tarybai au
kojo:

$50.00 -- dr. J. Balčiūnas, J. 
ir J. Kunevičiai, B, Norvaišis, 
A. Pautienis.

$40.00 — dr. J. ir I. Stankai
čiai.

$35.00 — dr. A. Martus
$30.00 — dr. J. Mačiulis, dr. 

V. Maurutis, D, Trimakas.
.$25.00 -- S. ir E. Alšėnai, A. 

Buknis, J. Krištolaitis, K. ir A. 
La ikonai, P. ir D. Mikoliūnai, 
J. Mockus, dr. K. Pautienis.

$20.00 — V. Augulytė, dr. A. 
Aželis, A. Bielskus, Z. Dautar
tas, E. ir Z. Jakuliai, A.A.N.

Šauliui

BRONIUI GRINCIUI
staiga mirus, lietuvių budžiui RIMUI, jo motinai 
URŠULEI, broliui ALGIUI ir giminėms reiškia 
gilią užuojautą

Lietuviai Budžiai
_____________________

Birutininkių suruoštoje CIevelande parodoje, žiūrovai gėrėjosi 
dail. A. Jonynienės išstatytais keramikos darbais.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Kazlai, Kersnauskų šeima, V. 
ir O. Mažeikai, Ant. ir K. Nas- 
vyčiai, Step. Nasvytis, Z. ir S. 
Obeleniai, B.P., Radžiu šeima, 
M. Rudaitienė, dr. J. ir A. San- 
dargai, M. Smelstorius, V. ir p, 
Šenbergai, M. ir J. Švarcai.

$15.00 — A. ir J. Augustina- 
vičiai, G. ir J. Čyvai, K. Gaižu
tis, dr. E. Juodėnas, S. ir S. 
Laniauskai, M.O.N., K. ir J. 
Sniečkai, O. ir P. Žilinskai.

$11.00 — K. ir O. Palubins
kai.

$10.00 -- dr. J. Abraitis, M. 
Aukštuolis, A.V. Bakūnas,J.Bal
batas, A. Baltrukonienė, M. Bly
nas, L. Brazauskas, dr. A. ir E. 
Bridžiai, R. Bridžius, dr. E, But
rimas (Pomeroy, O.), O ir V, Če 
pukaičiai, S. ir D.Čipkai,A. Do
vydaitis, Z. Dučmanas, A. Gar- 
gasas, A. ir p. Garkai, B. ir S. 
Garlauskai, I. ir E* Gausiai, V. 
Gedgaudas, A. ir V. Giedraičiai, 
B. Gražulis, dr. V. ir V. Gruz
džiai, J. A. Gudėnas, S. ir H. Id- 
zeliai, dr. S. Jankauskas (Tole
do, O.), A. ir A. Jonaičiai,I. Jo
naitienė, J. Kaklauskas, K. Ka- 
ralis, P. Karalius, Alf, Kark- 
lius, Karsokų šeima, V. Kasa
kaitis, A. J. Kasulaitis, S. ir L. 
Keženiai, P. Kliorys, dr. J. ir 
M. Kriaučiūnai (Toledo, O.), H. 
Kripavičius, J. ir A. Kubiliū
nai, A. ir E. Lūžai, E. ir B. Mal 
canai, V. ir M. Mariūnai, V. Ma 
tulevičius, O. ir B. Maželiai, S. 
Mikalauskas, A. Mikoliūnas, J. 
ir P. Mitalai, V. Nagevičienė,

B. ir E. Nainiai, J. ir J. Naujo
kaičiai, J. Naujokaitis, E. Pet
kevičius, A. ir P. Petraičiai, A. 
R. Petrauskis, Z. Pivoriūnas, 
M. ir P. Puškoriai, A. Pško- 
riūtė, O. ir K. Raliai, V. Rut
kauskas, V. J. Senkus, J. Saka
vičius, B. Snarskis, J. Stankevi
čius, d r. V. Stankus, J. Stempu
žis, E. ir J. Stepai, V. Stimbu- 
rienė, J. Stravinskas, J. ir V. 
Stuogiai, A. Styra, A. Tamulio- 
nio šeima, B. ir Z. Taručiai, 
O Teizeris (New York), K. Ti
tas, P. Titas, V. Urbaitis, D. 
Vaičiūnas, R. Valodka, V. Vinc- 
lovas, J. Virbalis, P. Zigman
tas, R. Zorska, G, Žebertavi- 
čius, J. ir O. Žemaičiai, kun. 
K. Žemaitis, J. Žygas.

$8.00 — L. Dautartas
$6.00 — K. Balaišis

$5.00 — V. Akelaitis, J. Apa
navičius, K. ir A. Atkočaičiai, 
V. Bacevičius, V. Bačiulis, M. 
Balys, M. Barniškaitė, H. Bel- 
zinskas, A. ir V. Benokraičiai, 
B. Bernotas, V. ir S. Besperai- 
čiai, J. ir S. Butrimai, A. Ci- 
junskas, J. Citulis, A. ir A. 
Čiuprinskai, V. Gyvas, J. Darnu - 
šis, B. ir V. Davis, K. Eidukai
tis, B. Grindus, S, Ignatavičius, 
E. ir I. Ilendai, J. Jakštas, J. Ja 
sinevičius, V. ir B. Juodis, J. 
Juodišius, J. Kalvaitis, J. Kau
nas, P. Kaunas, J. Kazėnas, V. 
ir S. Knistautai, J. Krygeris, P. 
Lėlys, VL Maciejauskas, H. ir 
M. Macijauskai, F. Mackus, M. 
ir K. Marcinkevičiai, D. M., A. 
A. Masilionis, VI. Matulionis, 
K. Mažonas, J. Miglinas, V. Miš 
kinis, F. Modestavičienė, B. Nat 
kevičiūtė, J. NauruŠas, P. Nau- 
rušas, A. Nevulis, M. ir Z. Pec- 
kai, VI. Petukauskas, A. Pinku- 
vienė, A. Rastauskas, A. Rukšė
nas, J. Sadauskas, V. Sakas, S. 
Sankalaitė, S, Slabokas, J. Sme
tona, H. Stasas, I. Staskevičius, 
V. ir J. Steponavičiai, A. Šal
kauskas, V. Šamatauskas, J. ir 
E. Šarkauskai, A. ir J. Šiaučiū
nai, K. ir E. Širvinskai, P. Ta- 
mulionis. V, Taraška, H. Tata- 
rūnas, J. Urbšaitis, A. Valaitis, 
K. Žygas.

$3.00 -- V. Kaunas, L. Lek- 
nickas, J. Lepeška, E. Vyšniaus
kienė,

$2,00 — R. Brazaitienė, A. 
Brazis, L. Brizgienė, A. Gece- 
vičius, V. Gecevičius, A. Grėb- 
liūnas, P. Kazakas, L. Nagevi
čius, I. Visockas.

$1.00 — I. Laurinaitienė, P. 
Sejonas, L. Zajec, V. Sakys.

Viso Amerikos Lietuvių Ta
rybai surinkta $2,314.00 (aukš
čiausia suma CIevelande tol kol 
siekia turimi archyvai, arba 19 
metų).

Taip pat gauta $22. — VLIKut 
ir $5.00 --LietuviųBendruome- 
nei.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Skyriaus Valdyba

MACHINIST COOD OPPORTUNITY 
FOR OUALIFIED MACHINISTS 
AND MACHINE OPERATORS. 

STEADY WORK FULL OR PART 
TIME CALL

SCHAEVITZ ENGINEERING 
Rt. 130 and Union Avė. 

Pennsauken, N. J. 
1-609-662-8000 or 215-629-1950 

(18-24)

TOOL DESIGNERS
MACHINE DESIGNERS

Mušt have 3 years minimum experi- 
ence desired. Jnteresting vvorlę, top 
pay and benefits, to vvork for a 
grovving company.

Send resume to Mr. McCred.

GREAT LAKĘS DESIGN INC.
P. O. BOX 637

GRAND HAVEN, MICH. 49417 

616-847-4710
(16-22)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, kurios dabartinę 
valdybą sudaro pirm. Ger
trūda Dargienė, sekretorė 
Ona Biežienė ir iždininkė 
Helen Buchinskienė, Dirvai

paremti atsiuntė 150 dol.
Prie čekio prijungtame 

laiške ižd. Helen Buchins
kienė rašo:

"Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos seime Chicagoje, San

Mylimai mamutei, uošvei ir senelei

A. A.

ANTANINAI KUBERTAVIČIENEI

Kaune mirus, dukrai DALIAI, žentui JO- 

nui, anūkams ir visiems giminėms reiškia

me gilią užuojautą ir patys skaudžiai per- 

gyvenam jos netekus

Ona ir Mykolas 
Ritonė ir Algis
Tonkūnai
Waterbury, Conn.

Mielai

DALIAI

KUBERTAVIČIŪTEI-MAURUKIENEI,

jos motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią 

užuojautą jai ir jos šeimai reiškiame

Jurkūnai
Chicago, III.

Lietuvoje mirus aktorei

ANTANINAI

VA1NIŪN AITEI-KUBERT AVIČIENEI ? 

jos dukterį DALIĄ KUBERTAVIČIŪTĘ- 

MAURUKIENĘ su šeima nuoširdžiai už

jaučia

Henrikas ir Sofija 
Kačinskai, 
Alfonsas ir Regina

P e t r u č i a i 
Jurgis Blekaitis

Mielam

JONUI GAIŽUČIUI, 

jo motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią 

užuojautą jo šeimai ir jam reiškiame ir 

bendru liūdesiu dalinamės

Jurkūnai
ir

Vitkai

daros patalpose, 1972 m. 
lapkričio 12 d., atstovai 
plačiai aptarė organizacijos 
ateities darbus ir prisimi
nė lietuviškąją spaudą, ku
ri čia išeivijoje atlieka ne
įkainuojamą kultūrinį dar
bą. Tad TMD seime ir val
dybos posėdy buvo nutarta 
spaudą finansiniai paremti, 
skyriant tam tikrą sumą iš 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos iždo.

Vykdydama seimo ir val
dybos nutarimą, siunčiu 
Dirvai čekį 150 dol. sumoje 
ir linkiu sėkmės ir ilgai, il
gai tęsti spaudos darbą čia 
Amerikoje”.

Už šią netikėtą stambią 
auką Dirvai nuoširdžiai dė
koja Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos valdybai ir vi
siems nariams, neužmiršu- 
siems lietuviškų laikraščių 
ir iš savo iždo suteikiant 
finansinę paramą. Tegu tai 
būna sektinas pavyzdys ir 
kitoms lietuvių organizaci
joms, kurios daugiau už 
TMD naudojasi spaudos pa
slauga.

Dar kartą nuoširdų ačiū.
• Kornelija Bakšytė, ne 

Baipšytė, kaip buvo Dir
voje Nr. 18 paskelbta, ap
rašant Chicągos neolituanų 
Vasario 16 minėjimą, gra
cingai pašoko baletą.

K. Bakšytė tik pernai ga
vo korp. spalvas.

• Liucija Jankūnienė iš 
Lodi, N. J., viešėdama pas 
ALT S-gos Elizabetho sky
riaus narę Bronę Lukienę 
paliko skyriui auką 5 dol. 
Skyriaus revizijos komisija 
iš Br. Lukienės ir Henriko 
Bitėno nutarė šią auką per
vesti Dirvai ir įteikė S. Lu
koševičiui, besirūpinančiu 
Dirvos reikalais Elizabethe, 
kad pinigai būti persiųsti.

Už auką p. L. Jankūnie- 
nei nuoširdžiai dėkojame.

• L.S.T. Korp! Neo-Li
thuania Filisterių Sąjungos 
iniciatyva yra organizuoja
mas jungtinis akademinių 
ii- profesinių organizacijų 
komitetas Vytauto Didžio
jo Universiteto 50 metų su
kakčiai atžymėti Didžiaja
me New Yorke. Į šį komite
tą yra pasižadėję deleguoti 
atstovus sekančios organi
zacijos: ateitininkai, neoli
tuanai, studentai skautai, 
Fraternitas Lituanica, Ga
ja, Gydytojų draugija Nevv 
Yorke, N. Y. ir Nevv Jersey 
dantų gydytojų draugija, 
Inžinierių-Architektų sąjun 
ga ir Teisininkų draugija.

• Petras Vėbra, gyv. Chi
cagoje, atsiuntė Dirvai pa
remti auka 15 dol., linkė
damas dauk sėkmės sunkia
me, bet taip reikalingame 
darbe.

Už auką ir linkėjimus 
nuoširdžiai dėkojame.

• Kun. Jonas Bružikas, 
S. J., kovo 13 d. sunkiai su
žeistas traukinio katastro
foje Brazilijoje, mirė Sao 
Paulo ligoninėje.

Pereitais metais jis at
šventė 50 metų kunigystės 
ir 75 metų amžiaus sukak
tis.

• Rasa Kubiliūtė, lietu
vių jaunimo veikėja Ade
laidėje, Australijoje, užsi
sakė 12 egzempliorių Vio- 
lations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania, 
A report for 1972”. Ji ra
šo, kad Australijos lietuvių 
jaunimas labai džiaugiasi, 
kad JAV Lietuvių Bendruo
menė tokį leidinį paruošė ir 
išspausdino. Apie leidinį jie 
sužinojo iš PLJS žiniaraš
čio.

• PRAĖJUSIU vasarą Chica
goje Jvykusi IV Tautinių šokių 
šventė, kurioje dalyvavo 1,96! 
šokėjai ir kurią atidarė JAV 
prezidento žmona, formaliai bu
vo užbaigta kovo 10 d., kai daly
vaujant šventės rengimo komite
to nariams bei lietuvių spaudos 
atstovams, šventės rengėjų pir
mininkas dr. L. Kriaučeliūnas 
LB krašto valdybos pirminin
kui inž. V. Volertui įteikė šven
tės pelno čekį — viso 22,474.73 
dol. Tai pats didžiausias pel
nas, iki šiol gautas iš tokių 
bendrinių švenčių. Priimdamas 
čekį, didžiai buvo nustebintas 
krašto valdybos pirm. V. Voler
tas, v-bos narys A. Vaškelis, 
kurs taip pat buvo atvykęs iš 
Philadelphijos, i r susirinkę spau
dos atstovai. Toks netikėtai 
didelis pelnas gautas po to, kai. 
vien šokėjams už keliones komi
tetas išmokėjo net per 27,000 
dol., kai salės nuoma ir pro- 
žektūros įrengimas siekė 13,000 
dol., o iš viso išlaidų buvo 58, 
252.98 dol. Pajamų pozicijoje 
matome 80,727.71 dol. sumą. L 
šią sumą įeina ir 20,531.16 dol. 
aukų, kurias surinko rengėjų ko- 
miteto pirmininkas bei nariai 
ir, kaip iš sumų matome, surink
tos aukos ir sudarė pagrindini 
šventės pelną.

• ĮTEIKDAMAS Čekį, šven
tės rengėjų k-to pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas pabrėžė: "Su šiuo 
pranešimu verčiu paskutinį IV 
Taut. šokių šventės rengimo dar
bų lapą. Šį uždavinį gavau iš Ta
vęs, Lietuvių Bendruomene. Įdė
tą darbą ir rūpesčius komitetas 
ir talkininkai skiriame paverg-

i tai, kenčiančiai Lietuvai. Tai mū
sų dovana jos likiminėje kovoje

; dėl laisvės. Šio darbo apyskaitą 
ir rezultatus pristatujums,cent
ro valdybos pirmininke..." To
liau dr. L. Kriaučeliūnas pagei
davo: "Pagal praėjusių švenčių 
tradicijas, susidaręs pelnas bū
davo skirstomas bendros komi
sijos, sudarytos iš Bendruome
nės ir šokių švenčių rengimo ko
miteto. Šios teisės pageidautu- 
mėm .ir šį kartą, nes mūsų komi
tetas savanoriškai pats įsiparei
gojo įvykdyti piniginį vajų, kurs 
davė virš 20,000 dol., kas suda
ro faktinąjį šokių šventės pel
ną... §ia proga noriu padaryti 
LB centro valdybai sekantį pa
siūlymą: Dar šiais metais su
šaukti š, Amerikos ir Kana-

■ dos tautinių šokių mokytojų su
važiavimą, kuriame būtų išrink
ta nauja vadovybė — institutas 
ir nustatytas repertuaras V Tau
tinių šokių šventei; 1974 m. su
ruošti Š. Amerikoje ir taip pat

' P. Amerikoje tautinių šokių mo
kytojų kursus; V Taut. šokių Šven- 

; tę ruošti 1976 m., t.y. už keturių 
; metų, nes penkeri metai, mano 
i manymu, yra per ilgas laiko tar

pas..." Po d r. L. Kriaučeliūno 
kalbos šventės išlaidas smulkiau 
aptarė iždininkas Ignas Petraus
kas, ant savo pečių nešęs visą 
finansinę atskaitomybę, gi, pri
ėmęs čekį, gražų žodį tarė inž. 
Vyt. Volertas, iškeldamas Kriau- 
čeliūnų šeimos, komiteto narių, 
spaudos ir kitų didžiulį darbą, 
įdėtą šventę rengiant. Šventės 
rengėjų pirmininko sugestijos 
viešai skalbiamos spaudoje, kad 
visuomenė žinotų, ko pageidauja 
tie žmonės, kurie šventės pasi
sekimui atidavė ne tik talentus, 
bet ir širdis.- Pasibaigus posė
džiui, ten pat Jaunimo centro įvy
ko kuklios vaišės, o po to visi 
ėjom žiūrėti sukaktuvinio "Ant
rojo kaimo" spektaklio, kurįap- 
rašysiu kitos savaitės apžvalgo
je.

< KAŽKADA Lieuvos gen. 
konsulė Chicagoje J. Daužvardie- 
nė, berods, viešai buvo pareiš
kusi, kad jauniausias nepriklau
somos Lietuvos pilietis dabar 
yra istorijos studentas Valde
maras Sadauskas, gimęs 1949 m, 
Hanau, V. Vokietijoje. Jis Vo
kietijos pilietybės nepriėmė, ne
priklausomos Lietuvos pasą jam 
išdavė Lietuvos gen. konsulas 
Chicagoje dr. P. Daužvardis, o, 
jam mirus, pasą pratęsė Lietu
vos gen. konsulas New Yorke 
A. Simutis. Su tuo nepriklau-

Grandies šokėjų pora. Jų statomos Lietuviškos vestuvės bus ba
landžio 1 d. Chicagoje. V. Kauliaus nuotrauka

somos Lietuvos pasu Valdema
ras Sadauskas, "Grandies" taut. 
šokių grupės šokėjas, keliavo Į 
Venezuelą ir Braziliją, tenykš- 
čios įstaigos pasą štampavo ir 
respektavo kaip valstybinį do
kumentą. Bendrai į kai kurias 
P. Amerikos valstybes neleng
va pakliūti net ir Amerikos pi
liečiams, kurie yra gimę kitur. 
Ilgesnį laiką tam tikros įstai
gos renka žinias. V. Sadauskui 
šiuo atveju daug padėjo Lietu
vos gen. konsulė Chicagoje stt 
Uragavajaus konsulu Stulgevi- 
čium, gi Brazilijoje juo bei ki
tais rūpinosi prel. Ragažinskas. 
Venezuelos konsulate Chicago
je buvę sunku susikalbėti angliš
kai, todėl konsulo Stulgevičiaus 
talka buvusi reikšminga. Bet 
kai Venezuelos konsulas Chi
cagoje pamatė Lietuvos pasą, 
tai tuojau Sadauskui priminė, 
kad 1410 m. lietuviai Žalgirio 
mūšyje sumušė kryžiuočius. 
Matomai, Venezuelos konsulas 
tai sužinojo iš mūsų informaci
nių leidinių, išleistų portugalų 
kalboje. V. Sadauskas mielai 
prisimena ir savo susitikimą su 
viena lietuvaite profesore Vene
zueloje, su kuria plačiai išsikal
bėjo Lietuvos istorijos temomis. 
Brazilijoje V. Sadauskui didelį 
įspūdį padarė kariuomenės or
kestras, kurs prie laisvės pa
minklo, minint Lietuvos Nepri
klausomybės šventę,sugrojo Lie
tuvos himną. Taippat V. Sadaus
kas įdomiai pasakojo, kokią ge
rą dirvą lietuvybės ateičiai ten 
paruošia vietinių lietuvių kon
gresai, o taip pat šokėjų bei dai
nininkų iš Š. Amerikos pasirody
mai. Esą mirštanti lietuvybė ta
da vėl gauna naujos jėgos, žmo
nės, o ypač jaunimas, dar stip
riau pajunta savo tikrąją tauty
bę ir jiems uždėtą tautinę misi
ją. įdomu, kad šis jaunas nepri
klausomos Lietuvos pilietis pri
klauso LB, kurį laiką buvo net 
apygardos valdybos narys, jau 
šešeri metai atstovauja LB Pa
vergtųjų tautų komitete, taip pat 
priklauso Lietuvių Istorikų drau
gijai ir jau eilė metų kaip šoka 
"Grandies" šokėjų būryje, otaip 
pat aktyviai reiškiasi skautuose.

Prof. Balys Vitkus.
'A. Viliušio nuotrauka

• SU "JAUNYSTES DIENO
MIS" kovo 3 d. B. Pakšto sve
tainėje, Chicagoje gražiai atsi
sveikino profesorius Balys Vit
kus, kovo 1 d. sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Ta proga profesorius <

nms Būtėnas

B. Pakšto salę susikvietė per 
200 savo draugų bei pažįstamų 
ir juos visus pavaišino -- tik ne 
prakalbomis, bet gražia menine 
programa ir turtingomis vaišė
mis, Svečių tarpe matėsi daug 
mūsų instelektualų, menininkų, 
agronomų ir šiaip įvairių įsiti
kinimų lietuvių, nes prof. B. Vit
kus, jau nuo Petrapilio laikų bū
damas ateitininkas, yra plačios 
tolerancijos asmuo ir vienodai 
gerbia kiekvieną lietuvį patriotą, 
nežiūrėdamas kokiai jis partijai 
priklauso. Taip pat profesorius 
jo atsisveikinimo su "jaunystės 
dienomis" proga nepriėmė jokių 
piniginių ar kitokių dovanų. Vie
toje įprastinių kalbų, puikią me
ninę programą atliko solistai P. 
Binkienė, R. Mastienė ir buvęs 
prof. Vitkaus studentas Dotnu
voje J. Vaznelis. B. Pakštas stt 
jauniausia savo dukra pagrojo 
rageliu ir kanklėmis, o rašyt. 
Al, Baronas skaitė linksmus ei
lėraščius. Programa buvo įdo
mi, turtinga, o sol. R. Mastienės 
didelė profesinė pažanga visus 
maloniai stebino ir kiekvienas su
pratom, kad jis drauge su sol. 
A. Stempužieneartėjančią"Car
men" operą padarys tikrai įdo
mią. Prof. B. Vitkaus atsisvei
kinimas su" jaunystės dienomis" 
(jis pats tokiais žodžiais pobū
vį pristatė) buvo baigtas šokiais 
prie smagios B. Pakšto orkest
ro muzikos. Kai nebuvo išreikš
ta jokių linkėjimų salėje (profe
sorius pats tai uždraudė), nori
si nors spaudoje palinkėti il
gų ir kūrybingų metų prof. Ba
liui Vitkui, kurs dar vis atrodo 
judrus ir pilnas sąmojaus.

Fil. A. Garlauskas, Chicągos 
neolituanų suruoštame Vasario 
16 minėjime skaitęs paskaitą 
apie pavergtos Lietuvos gamtos 
taršą. A, Plaušinaičio nuotrauka

LTN METINIS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Tautinių Namų 
Valdyba praneša, kad me
tinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1973 m. kovo 31 
d., 5 vai. p. p. nuosavoje 
pastogėje, 6422 So. Kedzie 
Avė.,Chicago, III. Susirin
kime sprendimo teisę turi 
tik LTN nariai, tačiau ja
me dalyvauti ir savo pa
siūlymus reikšti kviečiami 
visi Chicągos lietuviai-ės.

Po susirinkimo, 7 vai. 
vak. tose pat patalpose visi 
susirinkimo dalyviai, jų ar
timieji ir bičiuliai kviečia
mi užkandžiui. Jo programą 
sutiko pravesti Zita Keva- 
laitytė-Visockienė.
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